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RESUMO 

 
 

 
 
     

Este trabalho teve como propósito a observação da prática matemática usada por 

um grupo específico de Ciganos Calon que habitam em uma área de Praia Grande – 

Município de Fundão – ES e a relação dessas observações com a matemática 

escolar que as crianças desse grupo, em idade escolar, aprendem. Observou-se que 

as questões históricas desse grupo, voltadas ao conhecimento acerca de como 

vivem, é ainda muito insipiente, o que instigou à investigação. No âmbito escolar, 

acompanhamos as aulas e observamos como os alunos ciganos se integram a esse 

espaço e propomos ações que propiciem uma valorização cultural do grupo 

observado, reafirmando as considerações positivas, até mesmo para romper com 

estereótipos que lhes são, por vezes, atribuídos. Nesse sentido, com a participação 

de membros dessa comunidade, elaborou-se um documentário dos momentos 

vividos na pesquisa para ser utilizado na escola, o qual propicie o reconhecimento 

cultural dos Calon. No cotidiano, observamos que o grupo valoriza e incentiva a 

aplicação e a utilização de uma Matemática cotidiana, prática e usual. A pesquisa 

tem fundamentos teóricos que privilegiam as questões culturais, em especial, com 

bases em considerações da etnomatemática. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática. Cultura. Ciganos Calon. Escola de Ensino 

Fundamental. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aimed to the observation of mathematical practice used by a specific group 

of Gypsies Calon who live in a Great Beach area - Municipality of Fundão - ES and 

school mathematics that children in this group , school- age learn . It was observed 

that the historical issues of this group , focused on the knowledge of how they live, is 

still very incipient , which prompted the investigation. In a school setting , follow the 

lessons and observe as the Roma students integrate with the space and propose 

actions that provide a cultural appreciation of the observed group , reaffirming the 

positive remarks , even to break stereotypes that are them sometimes assigned. In 

this sense , with the participation of members of this community , we prepared a 

documentary of the moments lived in research to be used in school , which fosters 

cultural recognition of Calon . In daily life, we observed that the group values and 

encourages the application and the use of an everyday mathematics practice and 

usual. Research has theoretical foundations that emphasize cultural issues, in 

particular, with bases in the ethnomathematical considerations. 

 

Keywords: Ethnomatematics . Culture. Gypsies Calon .. Elementary School . 
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Figura 1 - Membros da comunidade cigana Calon de Praia Grande. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, nov/2013   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A figura 1 nos leva a primeira imagem de uma das famílias que nos recebeu para a 

realização dessa pesquisa. Nesse cenário e com esse grupo vivemos experiências 

que originaram esse trabalho. Muitos me perguntam: como chegou a esse tema? 

Conto a seguir um pouco dessa trajetória. 

 

Iniciei minha vida acadêmica no estudo das Ciências Econômicas, situação que me 

faz ter uma visão crítica diante das questões sociais. Ao concluir, aproveitei o 

Bacharelado em Ciências Econômicas para cursar, no ano seguinte, o curso de 

Licenciatura em Educação Básica com habilitação para Matemática, com base na 

Resolução n° 2, de 26 de Junho de 1997, a qual dispõe sobre os programas 

especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 

ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. 

 

No magistério dedico-me ao trabalho com alunos do Ensino Fundamental desde 

2001. Em 2012 iniciei, também, meu trabalho na Secretaria de Educação do 

Município de Serra com Formação de Professores de Matemática. Na oportunidade, 

pude me inserir em um grupo que promove a discussão entre as relações 

etnicorraciais, em um curso intitulado de Educação Para as Relações Etnicorraciais, 

promovido pela CEAFRO (Comissão de Estudos Afro-Brasileiros) do município de 

Serra.  

 

Esse curso aborda questões relacionadas à cultura e à vivência do negro. Destaco a 

luta dos negros deste país que, através de suas resistências, lutas e também suas 

conquistas legais proporcionaram uma reflexão das ações políticas que 

transcenderam o seu próprio grupo e fizeram com que outros grupos de minorias 

motivassem-se nas lutas e organizações para obter atendimentos peculiares. 

 

O curso tinha como objetivo propiciar argumentos e conhecimentos acerca da 

temática das questões do afrodescendente para possibilitar aos professores melhor 

sistematização em seu trabalho, além de envolver o professor na prática de projetos 
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dentro da temática. Fiquei responsável por apresentar uma proposta que inserisse a 

matemática através dos jogos africanos.  

 

No decorrer do curso senti necessidade de contemplar outros grupos, como 

exemplo, podemos citar as comunidades dos indígenas em Aracruz, dos alemães 

em Domingos Martins e Marechal Floriano, dos quilombolas em Santa Leopoldina e 

São Mateus e dos ciganos na Serra e Fundão, que em alguns casos, são 

socialmente postos à margem do conhecimento dominante adotado, em grande 

parte, pelos currículos das escolas, e levar o debate racial dentro das Unidades de 

Ensino. Portanto, pela pouca evidência de investigações relacionadas ao valor 

cultural dos ciganos e, de modo específico, na sua relação com a matemática, vi 

uma grande possibilidade de dedicar esse estudo.  

 

Assim, voltei o meu olhar para um grupo de Ciganos Calon acampados em Praia 

Grande – Fundão – ES que aos poucos vão se inserindo em atividades sociais, 

como o 1° encontro dos povos e comunidades tradicionais do Espírito Santo, que 

aconteceu em março de 2012 em Praia Formosa – Aracruz – ES, promovido pela 

Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), com o apoio do Instituto Sincades e 

suporte técnico dos Grupos de Trabalho do Arquivo Público do Estado do Espírito 

Santo (Apees). O público-alvo do encontro foram os representantes das 

comunidades quilombolas, comunidades de terreiro, povos indígenas, ciganos, 

pomeranos, pescadores artesanais, representantes do poder público federal, 

governo do estado, prefeituras e universidades. 

 

No site de divulgação do evento, o historiador do Arquivo Público do Estado do 

Espírito Santo Silas Raasch afirma que a entidade foi responsável pela articulação 

junto às comunidades para garantir a presença de representantes de comunidades 

tradicionais nos debates. Os ciganos participantes eram dos acampamentos de 

Serra, Fundão, Guarapari e Vila Velha, sendo que as discussões mostraram a 

necessidade de aprofundar sobre o crescimento urbano e o espaço para a 

montagem das barracas.  
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Ainda se objetivava compreender melhor e valorizar as particularidades e 

características do povo, proporcionando a abertura de diálogo e a criação de 

diretrizes estratégicas para a promoção da diversidade cultural. Ainda na proposta 

de valorização cultural desse grupo, o Apees realizou, em comemoração ao Dia 

Nacional do Cigano (24 de maio de 2012), uma exposição de imagens do encontro 

supracitado. 

 

Em 24 de maio de 2013, a Prefeitura Municipal da Serra, com a participação das 

Secretarias de Promoção Social, Educação, Saúde, promoveu uma comemoração 

ao dia do Cigano, onde compareceram cerca de 200 pessoas dos acampamentos, 

principalmente dos municípios de Serra e Fundão. O objetivo principal foi uma ação 

integrada entre várias secretarias da Prefeitura da Serra, tendo como proposta a 

valorização e o reconhecimento desse grupo social.  

 

Mesmo sendo válida a iniciativa, não pude deixar de avaliar que a organização do 

encontro visualizou, nos ciganos, ―personagens‖. As propostas apresentadas no 

evento promoviam as disponibilidades das ações das secretarias envolvidas, mas 

pouco se aproximavam da cultura Cigana. Aos ciganos coube a alegria de 

encontrarem-se naquele dia. 

 

Na ocasião, conversei informalmente com algumas mulheres para saber sobre a 

importância da educação na criação dos filhos. As mulheres ciganas puderam me 

fornecer informações a respeito dos filhos (estudantes) e das escolas em que se 

matriculam. Aqui pude me inserir e conhecer um pouco do contexto cigano, além de 

possibilitar aberturas para a obtenção de dados. Essa ocasião foi um marco nesta 

pesquisa, pois a partir desse encontro tive estímulos e acessos para iniciar os 

trabalhos aos quais me proponho. 

 

Nesse dia estavam presentes políticos locais e estaduais, além da participação das 

lideranças ciganas com as quais pude buscar contato e falar um pouco das 

pretensões em relação ao trabalho de pesquisa. O representante dos ciganos, que 

atualmente é promotor de Justiça no Município de Fundão, propôs a abertura das 

visitações ao acampamento dos ciganos de Praia Grande, por terem suas barracas 
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montadas em seu próprio terreno, o que os mantêm mais fixos. Isso é um fator 

facilitador para esta pesquisa que proponho. Justifico também a escolha dos sujeitos 

observados por eles por possuírem uma estruturação e inserção social de maior 

relevância. Podemos classificar esse grupo como semissedentário. 

 

Como aqui discutiremos o processo escolar dos ciganos, faço uma reflexão sobre a 

expressão ―Inclusão Escolar‖, que tende a ser atribuída apenas aos portadores de 

necessidades especiais, físicas e psíquicas quanto ao ambiente escolar. Em nossa 

diversidade social, vejo em inclusão um significado mais amplo, onde se consideram 

as deficiências sociais e econômicas também e, especificamente, faz parte da ação 

escolar, com ênfase na escola pública. Portanto, meu desejo de pesquisa é me 

aproximar desse grupo que possivelmente passa por essa realidade de exclusão, ou 

ao menos não é visto, e torna-se invisível quando se trata das escolhas e temáticas 

a serem discutidas pela escola.   

 

Os ciganos, num primeiro momento, são, dentre outros grupos, esses sujeitos que 

vivenciam a discriminação, mesmo que de modo sutil e institucionalizado. Em uma 

das conversas no acampamento querendo saber o porquê dos pais ciganos irem 

pouco à escola, uma criança responde sobre a dificuldade que possui em ver a mãe 

na escola com a indumentária cabida à Cigana.  

 

Como pesquisadora, no início de apresentação de minha proposta de trabalho, vivi 

situações esdrúxulas, onde me questionavam se já estava morando no 

acampamento, se já havia aprendido a ler mãos ou mesmo onde estaria a minha 

saia longa e por que ainda uso calças. Vemos uma discriminação velada, e sempre 

me posicionei como pesquisadora, mas me coloco no lugar da mulher cigana que 

opta por se manter culturalmente vestida do modo que o seu povo escolheu e que 

comumente pode sofrer situações discriminatórias. É a sociedade do padronizado, 

da excelência no consumo, partindo de uma ótica dominante, não cabendo o que 

individualmente ou em grupo cultural se escolhe ou aquilo que se tem por 

significados.  
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1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O povo brasileiro tem a sua formação composta por uma diversidade cultural, e o 

estado do Espírito Santo não diverge dessa lógica, pois aqui recebemos povos 

oriundos de várias localidades e culturas em momentos históricos diferentes. Cada 

povo à sua maneira, nos engrandeceu e também trouxe contribuições com suas 

presenças e experiências. Esses povos tentam preservar aspectos de suas 

identidades e caracterizações no seu modo de viver, mesmo que em contato com 

outros e mediante intercâmbios culturais. 

 

Essa gente que constrói o seu presente e projeta o seu futuro em meio a um 

processo intercultural sem a intenção de negar seus alicerces históricos pode ser 

entendida como povos tradicionais.  

 

Os povos aqui chegados e também os nativos têm contribuído de forma diversa e 

significativa na nossa formação e modo de viver. Podendo citar influências na 

culinária, arquitetura, urbanismo, hábitos, entretenimento, costumes e linguagens.  

 

Além disso, eles utilizam de organizações em que se tornam necessários 

conhecimentos de matemática, que nem sempre são os apresentados nos bancos 

escolares, mas consistem em outras estratégias e percursos com complexidade 

simultânea de vários tipos de conhecimentos e situações para as resoluções dos 

seus problemas cotidianos.   

 

Este trabalho anseia observar o povo cigano diante da praticidade que parecem 

possuir do uso rápido e preciso dos cálculos e habilidades numéricas. Ainda 

destaca-se a pouca bibliografia sobre esses povos no Brasil e no Espírito Santo, o 

que compromete a defesa dos direitos dos interesses desse grupo, inclusive 

havendo manifestações de estereótipos negativos e preconceituosos. 

 

Numa primeira impressão, os ciganos formam entre si uma sociedade à parte, com 

regras e éticas estabelecidas no grupo. Mas, como são minoria na sociedade como 
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um todo, acabam vivendo e sendo forçados a aceitar regras externas, tal como a 

escolarização de seus jovens. 

 

Entende-se que essa desqualificação e discriminação enfraquece o indivíduo (ou 

grupo) em sua autoestima, que passa a acreditar que realmente o que o outro tem é 

melhor e passa a ceder a outras opções de viver, constituindo-se uma verdade. 

Essa estratégia de dominação existe e vira espaço de disputa. Aqui bem cabe a 

frase proferida por Ferrari (2010, p. 36): ―Em cada contexto um conhecimento é 

eclipsado pelo outro‖. 

 

Possivelmente as escolas não possuem adaptação a conteúdos, valores sociais e 

culturais inerentes a esse grupo minoritário, desconsiderando-os em suas crenças e 

padrões de comportamento. A partir desta pesquisa, far-se-á a produção de um 

vídeo, como produto final, cuja proposta é tornar o material um meio didático-

pedagógico para alunos e professores, valorizando a oralidade e as situações em 

que o uso da matemática contribuiu para superação de preconceitos ou 

discriminações sociais. 

 

Em busca de repensar as práticas pedagógicas da Educação Matemática, propostas 

nos contextos escolares, diante do desafio da ressignificação do processo de 

ensino-aprendizagem, contamos com algumas tendências atuais na Educação 

Matemática, entre as quais a contribuição da etnomatemática. 

  

Os ditos de regras, de ―uma boa matemática acadêmica‖, parafraseando Ubiratan 

D‘Ambrosio, geralmente são cabíveis aos grupos dominantes, classificando essa ou 

aquela matemática em maior importância e utilidade, e não associada à validade por 

meio do ponto de vista e da necessidade que aquele grupo ou pessoa terá para 

resolver os seus problemas. Nessa associação entre a matemática acadêmica e a 

usual, inserem-se os estudos da etnomatemática. Nessa tendência, entende-se a 

construção dos significados da matemática como elementos culturais. 

 

Temos como ícone nesse campo de estudo o brasileiro, acima citado, Ubiratan 

D‘Ambrosio, considerado o pai da Etnomatemática, o qual nos propõe pensar no que 
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é ensinado na escola, nesse ambiente dito de aprendizagem, e como as escolhas 

feitas conduzem às propostas dominantes. A proposta de pesquisa em 

etnomatemática nos coloca a pensar em uma política que considera as raízes 

culturais dos estudantes, tal como descreve esse teórico: 

 

A etnomatemática se encaixa nessa reflexão sobre a descolonização e na 
procura de reais possibilidades de acesso para o subordinado, para o 
marginalizado, para o excluído. A estratégia mais promissora para a 
educação, nas sociedades que estão em transição da subordinação para a 
autonomia, é restaurar a dignidade de seus indivíduos, reconhecendo e 
respeitando suas raízes. Reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo 
não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas num processo de 
síntese, reforçar as próprias raízes. Esse é, o meu pensar, a vertente mais 
importante da etnomatemática (D'AMBROSIO, 2001, p. 42).  

 

Nessa perspectiva é que refletimos sobre o que tem sido o papel da escola, o que 

queremos para nossa sociedade e como provocaremos a ruptura dessa lógica 

perversa de segregação e dominação, à qual os marginalizados, excluídos e grupos 

de minoria estão sujeitos. Não estou a afirmar que facilmente se rompe essa 

(i)lógica, mas ao menos podemos provocar reflexões e entendimentos dos papéis 

descritos, e não fazer da escola um espaço mantenedor do processo de exploração.   

 

Apesar da etnomatemática já ser discutida há mais de quatro décadas, essa 

tendência da matemática ainda é apresentada nas escolas de forma tímida e os 

conteúdos ensinados ainda estão desvinculados do cotidiano e vivências dos 

alunos. Como nos diz D‘Ambrosio (2001) que os saberes/fazeres estão impregnados 

nas culturas. Se aprende matemática e também a pratica o tempo todo 

independente do ambiente escolar. Levar essa potencialidade até o ambiente 

escolar está no cerne desta proposta. Nesse sentido, essa investigação tem por 

questão norteadora: Como as crianças da comunidade cigana utilizam a 

matemática em seu cotidiano e as relacionam com a matemática escolar? 

 

Se atribui por hipótese que o grupo de ciganos observados tem uma potencialidade 

natural com o uso da Matemática. No dia a dia, os ciganos têm por hábito fazerem 

estimativas, valorar objetos que são comumente barganhados, e assim fazem do 

uso de cálculos aritméticos uma constante. 
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Diante de todas as ocorrências, a permanência e a caracterização do grupo 

tradicional observado podem não se impor sempre como pacífica e tranquila. Muitas 

vezes, as comunidades buscam autoafirmação em uma sociedade expressamente 

diversa como é a nossa. Muitos povos construtores dessa sociedade sofrem com 

discriminações e situações racistas, o que por vezes fazem com que optem pelo 

emudecer ou negar importantes saberes adquiridos e a propagação dos 

conhecimentos. 

 

Assistimos a alunos nas escolas utilizarem formas pejorativas que destacam as 

características das origens tradicionais de outros colegas como meios de ofensas, 

inclusive com relação aos ciganos. A fim de permitir o entendimento na apreciação 

de diferentes culturas, bem como promover uma percepção prática dos usos e 

aplicabilidades de conceitos matemáticos pela Comunidade Calon, esta pesquisa 

poderá estimular a personificação e destacar a importância e a contribuição do povo 

cigano na formação de nossa sociedade, sem que para isso haja a necessidade de 

defesa de uma homogeneização. 

 

A forma de perceber a tônica na qual se inserem os ciganos estudantes é por meio 

de visitações em ambientes escolares e da comunidade, identificando o encontro 

entre tradições e práticas pedagógicas. Pretendemos destacar ações pedagógicas 

que valorizam saberes das crianças e adolescentes advindos culturalmente desse 

grupo, o que torna de suma importância no entendimento e adequação das 

discussões que permeiam um aprendizado significativo aos discentes. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar e destacar os valores culturais dos 

Ciganos Calon, especificamente a utilização do pensar matemático pelos jovens do 

acampamento, observando-os em seu cotidiano e na escola. Essa relação entre a 

matemática cotidiana e a matemática escolar será destaque na produção 

participativa de um vídeo documentário que possa ser utilizado, também, como 

material pedagógico. 
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Para alcançar esse objetivo geral temos como objetivos específicos: 

 

 Conhecer a cultura Calon tendo como base a história da constituição 

intercultural brasileira. 

 Identificar a existência de práticas matemáticas na comunidade dos ciganos. 

 Destacar como os jovens ciganos utilizam a matemática nas atividades 

escolares. 

 Analisar possíveis ações com as quais o ambiente escolar pode contemplar 

aspectos culturais dos ciganos.   

 Produzir um vídeo-documentário com o cotidiano das crianças ciganas em 

seu acampamento e no espaço escolar relacionando à utilização de 

conhecimentos matemáticos. 

 

Esse último objetivo vem atender um dos requisitos do Curso de Mestrado 

Profissional em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito 

Santo, que propõe que o trabalho do mestrando tenha, além da produção 

acadêmica, um produto que possa atribuir praticidade ao que foi pesquisado. 

 

De uma forma produtiva, com o trabalho de pesquisa proposto, poderá ser criado um 

material divulgador das potencialidades matemáticas existentes na vida cotidiana 

dos ciganos, como um elemento para a ação pedagógica. Pleiteia-se fazer como 

uma construção digital/virtual, por meio de vídeo-documentário. Esse documento e 

demais produtos das atividades aplicadas poderão ser utilizado na capacitação de 

profissionais atuantes na sala de aula, em especial os da matemática. 

 

Além disso, com esse material, deseja-se promover a reflexão quanto aos valores, 

contribuições e necessidades de grupos minoritários em um espaço altamente 

miscigenado como o brasileiro e em especial o espírito-santense.  

 

Assim, estruturamos este estudo em sete capítulos. Apresentamos no segundo 

capítulo o delineamento metodológico deste trabalho, tendo um cunho etnográfico, é 

importante destacar que não se assumiu todos os rigores de uma etnografia e sim 

delineamentos a partir da mesma. A pesquisa permitiu convivências com o grupo, a 
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partir do cotidiano dos pesquisados por meio de visitas a seus ambientes, mas é 

importante destacar que houve limitações dessas vivências.  As considerações 

teóricas estão organizadas no terceiro capítulo, onde tratamos da conceituação e 

das contribuições da etnomatemática. Em seguida, ainda no mesmo capítulo, vamos 

discutir a conceituação de cultura e a necessidade atual de mediações pedagógicas 

nos contextos multiculturais dos espaços escolares. No quarto capítulo iremos 

conhecer o mundo cigano, a partir de leituras de dissertações e outras referências 

bibliográficas, em um apanhado histórico da formação desse povo. Também 

apresentamos as vivências que tivemos durante esta pesquisa, os primeiros 

contatos, os caminhos que percorremos para sentir a praticidade da matemática 

existente naquele grupo. No quinto capítulo são esmiuçadas e analisadas as 

atividades que aplicamos juntamente aos ciganos pesquisados e como receberam 

as propostas aplicadas, cujo objetivo era determinar a familiarização com situações 

matemáticas. No sexto capítulo destacamos as potencialidades dos pesquisados em 

termos do uso da matemática, apresentando, por fim, uma proposta de trabalho no 

ambiente escolar que é um circuito matemático. Concluímos com as reflexões 

oportunizadas na vivência com o grupo pesquisado durante este trabalho, que 

puderam proporcionar novos olhares, conduzindo a contribuições para um ensino de 

qualidade, em especial, à Educação Matemática. 
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2 DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 A METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa tenho um cunho etnomatemático. Esse 

trabalho não se faz uma etnografia na integra, posta em seus rigores, mas tende a 

uma aproximação da mesma, em que se busca por meio de olhares a praticidade no 

uso da matemática no cotidiano dos sujeitos de pesquisa. Para delineamento da 

metodologia, buscamos apoio em Geertz (2008). Apesar de esse autor elaborar 

princípios metodológicos para uma etnografia, descrevendo ações em uma pesquisa 

que conduzem ao registro qualitativo, visual, sonoro e escrito de cultura, os 

apontamentos e as recomendações a um etnógrafo, também nos cabe por 

apresentarem semelhanças com esta pesquisa.  

 

O autor salienta que é preciso ter entendimento em quem deve ser o que os 

praticantes da ciência e completa o que ―esses praticantes fazem‖ é a etnografia. 

―Praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 

textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante, 

sendo esses itens ferramentais‖ E continua: ―[...] o que o define é o tipo de esforço 

intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma descrição densa‖. 

(GEERTZ, 2008, p. 8). 

 

Para Geertz (2008), o comportamento humano é visto como uma ação simbólica. 

Usa essa premissa para definir cultura em um olhar antropológico. ―A cultura está 

localizada na mente e no coração dos homens‖. Salienta formas de obscurecer a 

ideia de cultura:  

a) Imaginar que a cultura é uma realidade ―superorgânica‖ autocontida 
com forças e propósitos em si mesma. 

b) Alegar que consiste em padrão bruto de acontecimentos 
comportamentais que de fato observamos ocorrer em uma ou outra 
comunidade (GEERTZ, 2008, p. 8). 

Com a leitura do texto içamos a afirmativa de que ―a cultura é composta de 

estruturas psicológicas por meio das quais os indivíduos ou grupos de indivíduos 

guiam seu comportamento‖. 
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Para um trabalho etnográfico e descrição (elaboração de regras), o que se obtém é 

uma ―explosão‖ de debates com taxonomias, paradigmas, tabelas, genealogias, que 

irão expressar o que os nativos pensam ou se são simulações inteligentes, 

equivalentes lógicos.  

 

D‘Ambrosio (2001) refere-se a ―programa etnomatemática‖, preocupado em não 

propor uma nova epistemologia, e ainda enfatiza o caráter dinâmico de uma 

pesquisa etnomatemática, mas sabedor que ―não é possível chegar a uma teoria 

final das maneiras de saber/fazer matemático de uma cultura‖. No entanto, alerta 

que a ―pesquisa em etnomatemática deve ser feita com muito rigor, mas a 

subordinação desse rigor a uma linguagem e a uma metodologia padrão‖ (p. 17). 

Ciente de que o nosso estudo, que toma por referência a etnomatemática, não é 

uma nova forma de fazer matemática, mas é destacar o que é imprescindível saber 

e o que é relevante para ser formalizado pelo espaço escolar em termos de 

Educação Matemática. 

   

Como apoio teórico temos feito uso das referências bibliográficas e trabalhos 

acadêmicos que abordem o assunto do povo cigano, em especial os Calon. Os 

estudos de ciganidade são em sua maioria ligados à antropologia, além de trabalhos 

nas áreas humanas de história e geografia. São escassos os trabalhos que unam a 

Matemática e os ciganos. Há uma dissertação de Simões (2007), cujo propósito 

pontua Educação Formal e a Educação Cigana, que passou a ser considerada e 

usada como referência nesta pesquisa.  

 

2.1.1 Local da Pesquisa 

Esta pesquisa acompanhou por meio de visitas o cotidiano da Clã de Ciganos Calon, 

localizado em Praia Grande, Fundão, Espírito Santo, e em especial observou-se 

crianças/jovens matriculados no Ensino Fundamental, sendo que o Ensino 

Fundamental I é oferecido pela EMEF Praia Grande e o Ensino Fundamental II pela 

EMCEF Praia Grande, portanto, transitamos entre esses dois espaços. A Figura 2 

mostra um mapa de localização do local de pesquisa. 
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Figura 2 - Localização do Estado do ES e o Distrito de Praia Grande Fundão e 
imagem da localização do acampamento 

 

Fonte: Imagem Google Maps e Google Earth – Fev 2014 

2.1.2 Sujeitos 

Os sujeitos que tornaram esta pesquisa significativa são várias pessoas. Para 

chegar até os sujeitos de pesquisa foram feitos contatos primeiramente com as 

lideranças ciganas. Após indicação, fizemos a primeira entrevista, cujo o roteiro está 

disponível no apêndice I. O objetivo era ter uma visão geral e histórica do viver 

cigano e ser apresentada ao grupo que seria pesquisado. Logo depois da entrevista, 

dirigimo-nos até a comunidade e conhecemos os membros das famílias ciganas, 

apresentando o propósito do trabalho.  

 

No ano de 2013 acompanhamos sete crianças/jovens. Esses foram os nossos 

sujeitos de pesquisa. As demais pessoas que aparecem pertencem ao cotidiano 

desses pesquisados, os quais aparecem nos textos, porém em um papel 

secundário.  

 

No espaço escolar esses jovens eram atendidos por quatro professoras do Ensino 

Fundamental I (sendo duas efetiva e duas contratadas) e uma professora licenciada 

em Matemática atuando no Ensino Fundamental II, duas diretoras escolares e 

quatro pedagogas, duas em cada unidade escolar.  
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Iniciamos o ano de 2014 acompanhando cinco crianças/jovens. Novamente esses 

são os nossos referenciais de sujeitos de pesquisa. Como já mencionado, as demais 

pessoas surgem para auxiliar. Neste ano as crianças/jovens no espaço escolar são 

atendidas pelas mesmas diretoras do ano passado, duas pedagogas na EMEF Praia 

Grande e duas na EMCEF Praia Grande, dois professores licenciados em 

Matemática que lecionam no Fundamental II na EMCEF Praia Grande e duas 

professoras na EMEF Praia Grande. Destaco que a equipe da Secretaria de 

Educação do Município de Fundão tem se feito presente à escola, os quais também 

apoiaram e puderam contribuir com a pesquisa. 

  

As crianças/jovens do acampamento cigano serão nomeadas conforme permissão 

de seus responsáveis, cujo modelo de cessão é apresentado no Apêndice III. 

Detalho a seguir essas crianças, foco principal da pesquisa. 

 

Os alunos Tiago, Maurício, Emiliano e Cristiano continuam sendo acompanhados 

em sua rotina entre o acampamento e o espaço escolar. O aluno Geovane, que em 

2013 frequentou o 9º ano, sendo aprovado, não foi acompanhado na nova fase 

escolar, no caso, Ensino Médio, pois o aluno precisa deslocar-se para o bairro 

vizinho de Nova Almeida. Diego possui problemas motores e déficit de atenção, 

sendo feito um trabalho diversificado pela equipe de Educação Especial da escola. 

Diante dessa complexidade, não nos aprofundaremos nas habilidades matemáticas 

apresentadas por esse aluno.  

 

O aluno Leo, a partir de maio de 2014, evadiu-se da escola, pois optou pelo 

casamento, que acontecerá em março de 2015. Apesar de sua pouca idade, na 

cultura cigana isso é prontamente o caminho a ser seguindo. Os pais preferem essa 

escolha a terem seus filhos sujeitos a instabilidades de relacionamentos. Fazendo 

parte da tradição, o acerto foi feito aproximadamente em agosto de 2014. A futura 

esposa de Leo também é cigana de Minas Gerais e após o casamento deverá vir 

morar no Espírito Santo. 
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2.1.3 Coleta e Análise de Dados 

Como instrumentos metodológicos, estão sendo utilizados: o Diário de Campo; 

entrevistas a professores diretores, pedagogos, e membros da comunidade cigana; 

gravações em áudio e vídeo elaborados a partir das visitas ao acampamento e a 

escola onde as crianças estudam; e materiais didáticos dos sujeitos da pesquisa.  

 

As anotações do Diário de Campo, elaborados a partir das visitas e observações 

tanto na sala de aula quanto no acampamento, contemplam formalizações dos 

detalhes, reflexões e encaminhamentos descritos em conversas formais e informais 

que, depois de passada por revisão, geraram análises e encaminhamentos de 

continuidade das investigações. 

 

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas no momento de diálogo com os 

professores, por meio de um roteiro inicial (apêndice B), cujo objetivo foi entender a 

escola, a formação profissional, as propostas pedagógicas e as ações do professor. 

Houve entrevista com as diretoras de cada uma das escolas, ajudando 

significativamente na formulação do histórico dessas instituições. As pedagogas 

também auxiliam com apresentação das propostas curriculares e as estratégias 

planejadas para as aulas.  

 

A ida a campo iniciou em setembro de 2013 e se estendeu até setembro de 2014, 

com visitações às escolas e à comunidade. Essa fase do trabalho ocorreu em Praia 

Grande. A escolha do grupo, apesar de já mencionado, é justificada pelo fato de 

serem semissedentários, no sentido de permanecerem por maior tempo no local, ao 

menos a maioria que tem os seus filhos na idade escolar. A cada visita intentou-se 

observar cumprindo um planejamento e uma pauta. As visitas foram previamente 

agendadas, não tomando de surpresa, para não haver alterações indesejáveis nas 

rotinas dos sujeitos.  

 

Assim, podemos afirmar que tramitamos entre o acampamento e a escola numa 

busca por dados que possam auxiliar no reconhecimento das características 

próprias e informações que enfoquem a matemática a partir da cultura cigana, 
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apoiada nas referências bibliográficas e nas fundamentações necessárias, a fim de 

alcançar os objetivos pretendidos.  

 

Acompanhamos a mudança de ano letivo de professores e alunos, inclusive a 

readaptação à fase escolar de algumas crianças e jovens, que em 2014 frequentam 

o Ensino Fundamental II.  

 

Desde novembro de 2013, os jovens e crianças ciganos foram desafiados a 

pensarem em um roteiro em que, também, serviu de promoção do produto final 

desta pesquisa. Assim, consolidou-se a intenção de produzirmos um vídeo-

documentário da utilização da matemática na comunidade e na escola, 

especificamente focando o modo de desenvolvê-la pelos aprendizes em idade 

escolar. Essa tomada de ideias ocorreu a partir das rodas de conversa planejadas 

com o grupo em 2014.  

 

Firmamos, também a parceria com o CRIA (Centro de referência em Inovação e 

Arte) do Ifes, vinculado à Reitoria do Ifes e o EDUCIMAT (apêndice F). O contato 

inicial foi feito entre o coordenador do Centro, Prof Me. Ed. Eglair Carvalho, e a 

própria mestranda. O Prof. Eglair Carvalho auxiliou na construção do roteiro que 

descrevo a seguir. 

 

Abertura:  

Fala da pesquisadora andando pelo acampamento e falando sobre o que o Povo 

Cigano provoca ao imaginário humano. Enfoca-se a opção dos ciganos em relação à 

liberdade. 

 

Fotos (ou animação) de situações do dia a dia: crianças brincando, movimento do 

mar, algumas construções, pessoas no comércio, feira, cozinha, costura, cuidado 

com animais, parquinho, campo de futebol, música, que seriam obtidas aos 

arredores de onde está o acampamento dos ciganos.  

Num retorno histórico mostraremos a formação desse povo, que tem a ausência de 

uma pátria como opção e resistência aos modelos de controle social do capitalismo. 

Destacaremos as atividades organizacionais com o trabalho cabível ao homem e à 
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mulher, seus planejamentos, negociações e habilidades no uso da matemática. 

Então, formalizaremos o potencial técnico-científico que essa tendência da 

Matemática exerce na Educação Matemática.  

 

A história dos ciganos: a chegada dos ciganos no Brasil, onde estão, quais os 

grupos étnicos, principais valores e o que é ser cigano. 

  

- Apresentação do acampamento: ao percorrer o acampamento e apresentará o 

seu espaço cotidiano, falando do que é ser cigano.  

 

- Alegrias, festas, religiosidade e festejos –Aqui destacamos a relação entre a 

música e a matemática. 

 

- Cultivo de alimentos na própria comunidade, os trabalhos na comunidade e o 

cuidado com animais. Essas atividades são amplamente praticadas também pelas 

crianças, que auxiliam seus pais na execução dessa tarefa. Essas atividades ajudam 

na redução das despesas da casa. 

 

- Comparando o viver nômade em relação à sedentarização. Aqui já serão 

mostradas as atividades da planta da casa e o croqui do mapeamento feitos pelas 

crianças, assim, caracterizaremos a facilidade e a noção espacial apurada, 

conhecimento importante na educação matemática. 

 

- Fazendo barganhas. Mostraremos as principais relações de consumo do cigano a 

maneira de obtenção de renda e a administração dos recursos financeiros. O cigano 

casa muito jovem e já obtém o mínimo para sua sobrevivência, aos poucos vai 

melhorando sua posição, sem excessiva ansiedade. Com essa proposta poderemos 

apresentar a facilidade em lidar com cálculos mentais e a resolução de problemas 

que surgem no cotidiano. 

 

- Brincadeiras de crianças – mostraremos as brincadeiras das quais as crianças 

participam no ambiente que vivem, a saber: bola no campinho, pipa, marimba, jogo 
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de cartas, TV, vídeo game. Destacaremos as possibilidades e potencialidades da 

matemática. 

 

Tomada externa: filmagem no acampamento. 

 

2º Quadro: 

 

Apresentar a etnomatemática, como uma das tendências matemáticas. 

Essa tendência será mencionada numa perspectiva do cotidiano com a matemática, 

pois esse é um dos pilares da etnomatemática. 

 

Gravação em estúdio: fala e explicação da pesquisadora.  

a) Contexto: matemática temida na escola. Por quê? 

b) Histórico, definição e proposta da etnomatemática. 

c) Potencialidades da etno: aproximação da realidade do aluno, possibilidade 

escolar. 

d) Limites da escola, atualmente propostas pedagógicas,  distantes de uma 

abordagem fundamentada na etnomatemática. 

e) Produção de significado para uma aprendizagem efetiva. 

 

3º Quadro 

 

A partir da chegada na escola por meio do ônibus, faremos a reflexão de ―entrando 

em outro mundo‖. 

 

Filmamos a escola, os professores, as cadeiras enfileiradas, execução das 

atividades, correção de exercícios, a abordagem do professor, o quadro, as 

atividades, o caderno, o recreio, a saída da escola, enfim, o cotidiano das 5 crianças 

pesquisadas em seu ambiente escolar. 

 

Tomada externa:. 

A edição será feita com o tratamento das imagens acompanhadas de uma música 

escolhida pelo grupo cigano. 
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4º Quadro 

 

Retornamos para a reflexão do entendimento do espaço escolar quanto ao Ensino 

da Matemática. Apesar dos depoimentos dos professores que dizem que partem da 

realidade do aluno, quase não contemplam e produzem espaço para os valores 

culturais diversificados, tal como é o pertencente aos ciganos.  

 

5º Quadro 

 

Nesse quadro foi ilustrando a sequência de atividades do circuito matemático 

propostas na dissertação. Quando aplicadas essas situações matemáticas, serão 

amplamente fotografadas e representadas para que se tornem referência na escolha 

do roteiro que mostrará a execução das intervenções pedagógicas. 

 

Foi vivenciando a utilização da matemática pela comunidade e a matemática escolar 

que ocorreu-nos apresentar uma proposta de atividades com a qual pudéssemos 

observar e determinar exemplos sobre o pensar matemático das crianças ciganas. A 

partir de observações, se destacou o uso cálculo mental, a oralidade e os jogos. 

Para isso elaboramos uma proposta de atividades que foram aplicadas junto às 

crianças ciganas em seus ambientes do acampamento e escolar e, assim, pudemos 

fazê-los reconhecer a sua história, criar representações simbólicas, valorizar as 

situações em que o cálculo mental, a oralidade e os jogos se fazem presentes. Em 

outro capítulo essas atividades serão descritas e suas aplicações analisadas. 

 

Ao notar a existência e a utilização da matemática pela comunidade dos ciganos, 

entendemos o compromisso que a matemática deve ter sobre os aspectos 

interculturais. E vemos o quanto o ambiente escolar permite a contemplação da 

necessidade de adequação de um currículo capaz de atender a esses diferentes 

grupos culturais, étnicos e sociais. 

 

No entanto a produção desse vídeo tornou-se um grande desafio, visto que já nas 

primeiras tomadas nos deparamos com restrições técnicas na produção do vídeo, 

em especial as relacionadas ao áudio. Os equipamentos disponíveis permitiam uma 
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qualidade razoável de imagem, mas o som estava muito aquém do pretendido. Para 

garantir uma produção que rompesse com o amadorismo, submetemos a proposta 

da produção desse vídeo documentário à Secretaria de Cultura do Estado do 

Espirito Santo (SECULT-ES), nas ocasiões das aberturas dos editais 027/2014, com 

inscrições até 30 de abril de 2014, cujo propósito permitia justamente a produção de 

vídeo-documentário, e 032/2014, com inscrições até 17 de julho de 2014, com a 

meta de beneficiar projetos de valorização da diversidade da população capixaba. 

No entanto, não foi nessas ocasiões em que fomos contemplados. Sabendo da 

qualidade do trabalho poderemos posteriormente submeter essa proposta 

novamente, no sentido de divulgação desse trabalho na condução da valorização 

cultural do povo aqui estudado. 

Pelo fato de precisarmos apresentar o material do documentário como produto final, 

consolidado nesta pesquisa, foi feita as gravações no acampamento pela própria 

pesquisadora, com o auxílio de um familiar. No ambiente escolar foi usado um tripé 

enquanto a pesquisadora fazia aplicação das atividades propostas no circuito 

matemático. Para a edição a pesquisadora, novamente, contou com uma familiar 

que tratou o material, que demandou aproximadamente 50 horas de trabalho, 

usando um software livre para edição de imagens: o Adobe Premiere.  Justifico, 

assim, a limitação existente no áudio do material quando à apreciação do produto 

final. 

2.1.4 Limites da Pesquisa 

Um entrave mencionado na maioria das pesquisas sobre povos ciganos é a 

aproximação do pesquisador com o grupo estudado. Os ciganos receiam 

demonstrar a sua rotina e seus valores, por isso os primeiros contatos com o grupo 

se tornam um desafio. Acompanhemos o relato de uma pesquisadora em busca 

desse primeiro contato: 

 

Os grupos ciganos nômades, em virtude dos constantes processos de 
descriminação, desenvolveram alguns mecanismos de defesa e estratégias 
que, se por um lado proporcionam proteção, por outro dificultam bastante o 
acesso de pessoas não-ciganas. Isto colocou alguns desafios para essa 
pesquisa, particularmente para a pesquisa de campo. O primeiro era o de 
localizar os sujeitos, para posteriormente iniciar um processo de 
aproximação. Nesse sentido, tornamo-nos freqüentadora assídua da Praça 
XV de Novembro. A Praça XV de Novembro, está situada no centro da 
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cidade de Florianópolis/SC. Em inúmeras ocasiões havíamos observado, 
naquela praça, algumas ciganas lendo mão, ou simplesmente pedindo 
esmolas. A princípio tentamos estabelecer um diálogo um pouco 
descomprometido. Mas notávamos um certo ar de desconfiança quando nos 
apresentávamos como pesquisadora (SIMÕES, 2007, p. 22). 

  

Uma vez alertada por pesquisas como essa, que me antecedem, fiz a aproximação 

ao grupo por intermédio da pessoa que atualmente representa os ciganos no estado. 

E este, conhecendo o meu propósito de pesquisa, me apresentou ao grupo dos 

ciganos Calon de Praia Grande. As entrevistas concedidas por esse cigano serviram 

como as primeiras referências e a motivação de busca por fontes mais seguras e 

adequadas para a pesquisa. 

  

Indiscutivelmente, este trabalho não pretende ser totalizante em relatar e descrever 

a cultura dos Ciganos Calon na íntegra, se é que isso é possível. Até porque o 

tempo de pesquisa é muito curto e a ―calonidade‖ é dado por complexidades, 

liberdades e diferenciações, conforme menciona Florência Ferrari (2010).  

 

Essa pesquisadora, que dedicou sua dissertação e tese na produção de um trabalho 

extenso nessa área, compara a etnografia cigana Calon a um modelo rizomático. A 

pesquisadora já aponta na apresentação de sua abordagem para ―uma etnografia 

que se concebe incompleta [...]‖ e ainda descreve acerca da pesquisa como: 

 

[...] passível de ser continuada, desdobrada, conectada. [...] Em outras 
palavras, não se pretende ser totalizante em nenhum sentido. É, antes, um 
retalho desfiado, de uma rede mais ampla, cujos padrões e extensão só 
poderão ser conhecidos pelo acúmulo da produção etnográfica continuada 
por mim e realizada por outros pesquisadores (FERRARI, 2010, p. 104). 

 

Assim, me senti movida a tomar uma dessas linhas do ―retalho desfiado‖ e dedicar à 

presente pesquisa. Destacando, o que está efetivamente em foco é a adaptação e a 

valorização do meio educacional formal do aluno cigano, em especial o uso do 

cálculo mental para a resolução dos problemas numéricos que se apresentam no 

cotidiano. Foi preciso caminhar por meios e pesquisas antropológicas que tratam do 

cigano, para facilitar o meu entendimento em relação ao grupo que estudo, bem 

como situar grande parte dos leitores que não conhecem o mundo Calon. Só as 

entrevistas acabam sendo fontes limitadas, que, mesmo numa recepção adequada 
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como a que vivi, os ciganos podem minimizar as informações, na indecisão das 

contribuições de uma pesquisa.  

 

O que se tem de histórias escritas do mundo cigano é apresentada em pesquisas, 

tal como a que ora se estabelece com meu trabalho. Tradicionalmente a história 

entre os ciganos é passada de forma oral. As crianças e jovens que estão nos 

acampamentos podem por meio de suas formações serem os futuros pesquisadores 

e caminhar para a valorização e reconhecimento de sua cultura, sem que gajins1 

como eu adentrem o mundo Cigano.  

 

Em minhas reflexões, essa ideia da autoprodução histórica sempre permeia meus 

anseios, mas não depende de mim, porém, não deixo de lançar essa semente ao 

grupo. Se posteriormente sentirem-se motivados, podem contribuir para o mundo 

acadêmico. Não por status em busca de certificações, mas por valorizações e 

constituição de lideranças nos grupos em que vivem, suas escolhas e opções 

durante toda sua história. 

 

Assim, este trabalho intenta valorizar as potencialidades dos ciganos em relação à 

facilidade em lidar com números, e nenhum deles duvida disso. Por meio do estudo 

poderão surgir oportunidades na sociedade atual que também se deem por escolha 

dos Ciganos ou quaisquer outros grupos de minoria, o que lhes é de direito. Ainda, 

apresentei que a formação e a escolarização das crianças e jovens podem gerar 

participações sociais atuantes, mas com zelo para não romper com raízes e a 

cultura de seu povo. 

 

  

                                                        
1 Refere-se a mulher não cigana, sendo flexionado em gênero por gajon, o homem não cigano.  
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3 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

3.1 ETNOMATEMÁTICA 

A matemática, dentre outras disciplinas, de acordo com o senso comum, tem sido, 

por vezes motivo de fracassos nos ambientes escolares, onde os alunos não estão 

conseguindo aprender o que é proposto pelos professores. Também os materiais 

didáticos e sua utilização, algumas vezes, são formulados, escolhidos e trabalhados 

sem levar em conta as regionalizações e cultura. Diante disso, ocorre, na prática, 

uma tendência de uniformização da educação entre o povo brasileiro, situação 

oposta à nossa diversificação cultural. Carraher (2010) considera que, apesar de as 

crianças de culturas diferentes não participarem de certas experiências descritas na 

escola, não implica afirmar que elas não possuam vivencias próprias e que 

geralmente não são aproveitadas na construção do saber. 

 

Quanto ao ensino e à aprendizagem da matemática será preciso aprofundar nos 

conceitos e contribuições da etnomatemática, os quais teremos referências em 

D'Ambrosio (1990, 1996, 2001), Bello (2007), Breda (2011), Gerdes (2011), Carraher 

(2010) e Knijnik et al. (2012).  

 

A etnomatemática surge como área de pesquisa da matemática a partir de meado 

da década de 1970, tendo o brasileiro Ubiratan D‘Ambrósio como um idealizador 

significativo, inclusive considerado por muitos como ―Pai da Etnomatemática‖. 

Inicialmente a expressão foi utilizada para discutir uma aproximação da matemática 

acadêmica à matemática cotidiana, vendo essa ciência como um produto cultural, 

nascido principalmente das necessidades da sociedade humana.  

 

Preocupado com as discussões da matemática e a etno, Gerdes (2011), em seu 

artigo, afirma que ―por detrás da matemática escolar importada tinha existido e 

continuavam a existir outras formas de matemática‖. Então, o autor cita que houve 

várias propostas opondo-se à matemática escolar hegemônica dominante 

exemplificando cada uma das opções apresentadas, conforme descrevo em 

seguida. A matemática nativa de John Gay e Michael Cole, que propõem uma 

educação matemática criativa, tendo como ponto de partida uma matemática nativa. 

A Sociomatemática de África, citado Claudia Zaslavsky, Salimata Doumbia, Salion. 
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Touré (Côte d‘Ivoire), nesses trabalhos, demonstra-se a influência que as 

instituições africanas tiveram na evolução da matemática. Outra abordagem é a 

matemática informal, aprendida fora do sistema forma de educação, mencionada por 

Jill Posner. O brasileiro Ubiratan D'Ambrosio nos fala de uma matemática 

espontânea desenvolvida pelo ser humano, que cada grupo cultural cria 

naturalmente a partir de suas necessidades, de seus métodos de resoluções das 

situações matemáticas. Desse modo, Gerdes continua a catalogar: a matemática 

oral apresentada por Terezinha Carraher e outros, no ano de 1982. Abdoulaye Kane, 

em 1987, defende a ideia de que em todas as sociedades humanas há 

conhecimento matemático que de geração a geração são transmitidas oralmente. O 

próprio Paulus Gerdes apresenta uma vertente caracterizando uma matemática 

oprimida, incluindo a vida cotidiana das populações, essa não era reconhecida como 

matemática pela ideologia dominante, mas também chamada de matemática não-

padronizada, matemática escondida ou congelada. Traz como exemplo um estudo 

sobre aritmética e decoração geométrica dos cestos de índios do Brasil que é um 

―pensamento matemático que está escondido ou congelado em técnicas antigas‖. 

Cita a matemática popular de Stieg Mellin-Olsen,; a matemática do povo, de Cyril 

Julie em 1991; a matemática codificada em sabedoria, tendo como ícone Eduardo 

Sebastiani Ferreira, e ainda a matemática implícita e não profissional de Marcia 

Ascher e Robert Ascher,  

 

Desse modo, apoiada em Gerdes, podemos conhecer diferentes nomenclaturas da 

matemática até chegarmos à expressão Etnomatemática proposta por D‘Ambrosio, 

cuja definição está baseada na estrutura morfológica da palavra.  

 

O etno prefixo é aceito hoje como um termo muito amplo que se refere ao 
contexto sócio-cultural e, portanto, inclui jargão, linguagem e códigos de 
comportamento, mitos e símbolos. A derivação de mathema é difícil, mas 
tende ao significado de explicar, de conhecer, de compreender, e para fazer 
atividades como cifragem, medição, classificação, inferência e modelagem. 
A tica sufixo deriva de techné, e tem a mesma raiz de técnica 
(D‘AMBROSIO, 1990, p. 81). 

 

Mesmo no caso do Brasil a apresentação da educação matemática nas propostas 

curriculares e na prática da sala de aula, geralmente, traz uma educação com 

tônicas ocidentais, europeias, parecendo essa ciência uma criação exclusiva do 

europeu.  
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Entendemos que a matemática escolar, atualmente, continua a apregoar a lógica 

dos padrões, das formas dominantes, etnocêntrica, mesmo que já nos anos 1970 e 

1980 os países em desenvolvimento e/ou países em posição de resistência 

iniciaram discussões cujos posicionamentos apresentavam contextos contrários às 

manifestações preconceituosas, em especial, às racistas, e discutiram a 

etnomatemática. Essa proposta traz em seu bojo a valorização das diversas culturas 

em suas práticas no lidar com essa ciência, enunciando a existência de outras 

formas de organizar o pensamento senão a unidade esperada na matemática 

escolar. 

 

D‘Ambrosio (2001) nos encalca na condução desse pensamento, salientando que o 

programa etnomatemático não ignora o conhecimento matemático acadêmico, mas 

busca um olhar, uma sensibilidade capaz de fazer a Educação Matemática produzir 

espaço para o pensamento e a valorização das formas de saber e fazer. 

Acompanhemos as suas palavras: 

 

De um ponto de vista utilitário, que não deixa de ser muito importante como 
uma das metas da escola, é um grande equívoco pensar que a 
etnomatemática pode substituir uma boa matemática acadêmica, que é 
essencial para um indivíduo ser atuante no mundo moderno. Na sociedade 
moderna, a etnomatemática terá utilidade limitada, mas, igualmente, muito 
da matemática acadêmica é absolutamente inútil nessa sociedade.  
Quando digo boa matemática acadêmica estou excluindo o que é 
desinteressante, obsoleto e inútil, que infelizmente domina os programas 
vigentes (D‘AMBROSIO, 2001, p. 43). 

 

Comumente, no espaço escolar, o sujeito de minoria étnica ou de restrições sociais 

não se vê integrado ao processo de construção e expressão significativa de uma 

comunicação numérica simbólica. Muitos são os casos em que os alunos não se 

identificam e falta-lhes compreensão ou mesmo sentido sobre o que se propõe de 

ensino da matemática escolar. Às vezes nos deparamos com ações na Educação 

Matemática que simplesmente vêm reproduzido conteúdos por meio de técnica 

invasiva e adestradora. Essa situação é incapaz de provocar reflexões para a 

aplicabilidade que se pleiteia e que possa vir fazer da matemática uma ciência cujos 

saberes contribuem fundamentalmente para o desenvolvimento tecnológico e 

avanços na qualidade de vida. 
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A partir desse pensamento, Carraher (2010) corrobora na reflexão: 

 

O ensino da matemática se faz, tradicionalmente, sem referência ao que os 
alunos já sabem. Apesar de todos reconhecermos que os alunos podem 
aprender sem que o façam na sala de aula, tratamos nossos alunos como 
se nada soubessem sobre tópicos ainda não ensinados (CARRAHER, 2010, 
p. 21). 

 

Acreditamos que a matemática pode mostrar-se uma ciência capaz de produzir 

visão ao que está acortinado e tornar o sujeito criterioso, ético e, consequentemente, 

mais humano e responsável. Porém, fica a questão: como trabalhar uma matemática 

com essa potencialidade?  

 

Breda (2011), em sua dissertação de mestrado na PUC-RS, nos ajuda a 

compreender a etnomatemática sob um olhar interdisciplinar, incluindo as ciências 

da cognição, da epistemologia, da sociologia e da difusão do conhecimento. 

Contempla não só o conhecimento matemático de culturas dominantes construído 

por saberes acadêmicos, mas valoriza as culturas periféricas. Segundo a autora, o 

pesquisador que se apoia na etnomatemática com o intuito de chegar aos sujeitos 

de pesquisa precisa utilizar-se de entrevistas e diálogos com a comunidade 

envolvida, no nosso caso, a dos Ciganos.  

 

O pesquisador da etnomatemática deve contemplar entrevistas, dados 
descritivos, depoimentos, diálogos, possibilitando que cada grupo revele 
seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que podem perceber-se a si e 
aos outros (BREDA, 2011, p. 37). 

 

Compreendemos que um dos objetivos da Etnomatemática é conhecer a cultura dos 

grupos, das comunidades e povos, para deles perceber como acontece a 

matemática ao cotidiano. Outro ponto interessante da dissertação da referida autora 

é a indicação da coletânea de trabalhos desenvolvidos numa perspectiva 

etnomatemática, o que serviu de apoio para o estudo que se propõe. 

 

A etnomatemática já vem sendo discutida no meio acadêmico, mas nas escolas 

essa tendência ainda não é conhecida por muitos professores. Pode-se fazer essa 

afirmação a partir das entrevistas obtidas nesta pesquisa, onde os professores não 

tinham conhecimento da tendência ou mesmo ouvido falar.  Uma professora pediu-
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me que passasse alguns artigos por e-mail para que ela pudesse começar a se 

inteirar dessa tendência. Comprovamos a necessidade de dialogar com os 

profissionais da educação, em especial, com os professores, acerca dessa proposta 

da Educação Matemática. 

 

É importante destacar que etnomatemática é uma tendência, não é um método ao 

qual se segue regras rígidas. Essa tendência nos põe a pensar diferente acerca do 

uso e aplicabilidade da matemática nos grupos e locais que a utilizam, mas que 

podem recorrer a caminhos diferentes. 

 

Intento, desde o início deste texto, levar ao leitor as minhas ansiedades relacionadas 

às práticas da sala de aula quando, em muitas vezes, há apenas ancoragem de 

saberes preestabelecidos e dominantes que são forçosamente propostos nas 

diretrizes curriculares e na sala de aula.  

 

Afinal, como conduzir um saber formalizado tomando como base o saber que o 

aluno traz em seus conhecimentos advindos da família e da comunidade? Enfim, 

como tornar uma proposta pedagógica convergente à cidadania plena, a promover 

ações e reflexões nos sujeitos sobre sua realidade, valores e despertar para as 

possíveis transformações positivas na sociedade?  

 

D‘Ambrosio defende a proposta que deve estar embutida no ensino da matemática, 

utilizando a etnomatemática, e pode nos servir de orientação na busca de respostas 

a essas indagações: 

 

A proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, 
lidando com situações reais no tempo (agora) e no espaço (aqui). E através 
da crítica, questionar o aqui e agora. Ao fazer isso, mergulhamos nas raízes 
culturais e praticamos a dinâmica cultural. Estamos, efetivamente, 
reconhecendo na educação a importância das várias culturas e tradições na 
formação de uma nova civilização, transcultural e transdisciplinar 
(D‘AMBROSIO, 2001, p. 44). 

 

Busco reflexões que sejam capazes de conciliar ou mesmo alterar a matemática 

dominante ensinada nas escolas, de modo que se reconheça, respeite e intensifique 

o saber dos grupos específicos. Vejo aqui um desafio da Educação Matemática 
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brasileira. O professor na sala de aula deve conhecer a comunidade em que está 

inserido e levar o aluno a construir uma ponte entre o saber acadêmico e 

formalizado e a potencialidade da comunidade.  

 

Sugerimos ao profissional da educação motivar, orientar e valorizar os sujeitos, em 

especial os alunos de matemática, em ações que jamais depreciem ou impossibilite 

o acesso do estudante numa escola com proposta inclusiva. Nessa vertente, me 

utilizo das palavras de Bello: 

Todas essas questões presentes nesse ideário pedagógico parecem ser 
muito pertinentes, apropriadas e poucos duvidariam de que esse deva ser o 
nosso papel como educadores matemáticos e pesquisadores. No entanto, 
esse mesmo ideário nos tem colocado pesados fardos, curiosas armadilhas, 
constantes paradoxos, incansáveis buscas em torno do que deva ser 
necessário para tudo isso produzir os efeitos desejados nas salas de aula 
principalmente quando, motivados pelas nossas investigações, 
perspectivas, implicações e compromissos são estabelecidos (BELLO, 
2007, p. 4). 

 

Assim, a matemática escolar ainda possui um hiato com as comunidades, em 

especial as particularidades de usar a(s) matemática(s) para sua sobrevivência e 

necessidade. A escola não tem como oferecer uma matemática para cada pessoa, 

mas há uma construção de sentidos a partir de realidades, como nos explica Knijnik 

et al. (2012). O pensamento etnomatemático 

 

[...] entende a Matemática Escolar como uma disciplina diretamente 
implicada na produção de subjetividades, como uma das engrenagens da 
maquinaria escolar que funciona na produção de sujeitos escolares. Isto é, 
nós sujeitos escolares – aqui compreendidos como estudantes, professores 
e demais membros da escola – somos assujeitados, damos sentido às 
nossas vidas e às coisas do mundo, ―nos tornamos o que somos‖ também 
por meio do que aprendemos e ensinamos e de como isso é feito nas 
disciplinas escolares, em particular na disciplina de Matemática (KNIJNIK, 
2012, p. 25). 

 

Esses pontos permeiam as reflexões dos sujeitos, em especial os professores, cujo 

desafio está nos ditos da matemática formal e acadêmica para despertar símbolos, 

entendimentos e utilidades, surgindo muitas indagações: O que o aluno fará com o 

reconhecimento da prática matemática existente entre sua escola e sua 

comunidade? Como essa ciência poderá ser determinante para a ruptura de 

pobrezas e dominações? Como o aluno visualizará as potencialidades e/ou 

deficiências existentes em sua comunidade? Enfim, como trará da Matemática 
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escolar elementos de aprendizagem e mudanças de sua existência, participação e 

cidadania? 

 

No ambiente escolar não se deseja homogeneizar, mas o livro didático é o mesmo, 

as atividades escolhidas são as mesmas, apesar de o professor ter em sua sala a 

heterogeneidade de seus sujeitos. A aproximação de significados, possivelmente, 

provocará no aluno a consideração da matemática aprendida através da escola 

como elementos práticos e importantes, através da formalização e os procedimentos 

para inserir socialmente e romper com a situação envolta de sua comunidade.  

 

Reforço que a etnomatemática não propõe uma extinção da Matemática Acadêmica. 

Somos alertados por D‘Ambrosio a tecermos o que é importante para a matemática 

no momento que estamos.  

 

O raciocínio qualitativo é essencial para se chegar a uma nova organização 
da sociedade, pois permite exercer crítica e análise do mundo em que 
vivemos. Deve sem qualquer hesitação ser incorporado nos sistemas 
educacionais. Essa incorporação se dá introduzindo nos programas em 
todos os níveis de escolaridade [...]. Um enfoque etnomatemático sempre 
está ligado a uma questão maior, de natureza ambiental ou de produção, 
raramente a etnomatemática se apresenta desvinculada de outras 
manifestações culturais, tais como arte e religião. A etnomatemática se 
enquadra perfeitamente numa concepção multicultural e holística da 
educação (D‘AMBROSIO, 2001, p. 44).  

 

Essas complexidades impõem à etnomatemática críticas, destacadas por Knijnik 

(2012), atribuídas a Paul Dowling e Wendy Milroy. 

 

Wendy Milroy discorre sobre o ―paradoxo da etnomatemátca‖, no qual o pesquisador 

só enxerga a existência da matemática no grupo de pesquisa por parâmetro da 

matemática escolar/acadêmica/formalizada que ele possui. Só assim que 

potencializa a matemática existente cotidianamente aplicada por sujeitos. O 

pesquisador vê nas atividades mais singelas, corriqueiras e cotidianas nos grupos 

específicos pesquisados a existência nuclear do conhecimento matemático. Um 

exemplo, em nossa pesquisa, as ciganas, quando indagada sobre a utilização da 

Matemática ou de saberes dessa ciência, logo se justificam afirmando que sabem 

pouco, que não estudaram, mas modelam com destreza as saias que vestem, 

sabem a quantidade certa de tecido a ser comprado e estimam o custo. Elas não 
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veem a ligação que essa atividade pode ter com a matemática formal escolar, 

enquanto ao olhar da pesquisadora esses elementos se descrevem com a utilização 

da matemática, apesar de não escaparem de utilizar o conhecimento de matemática 

como nuclear, junto a outros conhecimentos existentes.  

 

Kninjnik (2012) apresenta ainda a crítica feita por Paul Dowlin em que a 

etnomatemática aponta para uma ―ideologia do monoglossismo‖, associada a uma 

única língua, que se refere à unificação e à busca pela unidade racional. A 

etnomatemática não se distancia da identidade moderna, não se constitui uma 

oposição ou mesmo um novo modelo. A sociedade é composta de uma pluralidade 

de diferentes comunidades culturais e a etnomatemática não pode visualizar no 

sujeito escolar (mas ainda o faz) somente um sujeito cognitivo que falaria em uma 

voz singular, única e monoglóssica. Há monoglossismo plural ocorrendo mudanças 

do sujeito individual para o sujeito cultural. Assim, a sociedade é pluriglóssica. A 

etno é um exemplo de uma monoglóssica plural, apesar de a etno dar visibilidade a 

outros modos de pensar matemáticos que não são hegemônicos.  

 

A construção e a representação simbólica preexistem na formalidade acadêmica da 

matemática tanto quanto numa representação usual e cotidiana dos sujeitos. Assim, 

o que se crítica é que temos ainda na matemática o privilégio de uma cultura em 

detrimento às outras que constituem a sociedade.  

 

Aproximar-se da realidade individual do aluno faz com que cada um parta de um 

local, com um conhecimento, e se abasteça de um local comum e nem saiba o que 

fazer com aquilo que aprendeu. Os que transformam em situações padronizadas 

como é o esperado pelo modernismo vão ganhando outros espaços. Outros 

retornam e conformam-se com seus mundos individuais, no máximo, plural de sua 

comunidade. 

 

Todos os professores pesquisados afirmam que procuram trazer situações-problema 

para a sala de aula tendo como base a realidade do aluno e, assim, simulam 

situações que possam ser traduzidas em processos de cálculos formalizados e 

condizentes com conteúdo a ser ensinado/aprendido. Em uma das visitações ao 
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acampamento pude acompanhar um aluno cigano respondendo a um trabalho 

escolar que continha a seguinte situação: ―Rui, João e Mauro tinham que atravessar 

um rio de barco. A capacidade do barco é de 150 kg. Rui tem 75 Kg, João 50 Kg e 

Mauro 150 Kg‖. 

 

O que importava na situação eram os cálculos que o aluno faria, não tendo nenhuma 

visualização crítica, por exemplo, ao peso de Mauro. O aluno analisou os dados sem 

se importar se uma pessoa de 150 kg está fora do padrão, mesmo não sabendo a 

altura do indivíduo para calcular o seu I.M.C.  

 

Essa situação não rompe com a proposta de exercício mecânico. Não é diante do 

fato de haver um texto com dados e informações matemáticas que efetivamente está 

se adequando à realidade do aluno ou mesmo propondo um contexto de resolução 

de problemas. 

 

Em uma outra aula em que acompanhei uma das crianças ciganas, a professora 

fazia uma revisão para avaliação dos alunos, com as seguintes propostas de 

atividades: 

 

 Maria colheu 96 goiabas, ela vai distribuir em 3 cestos. Quantas goiabas 

ficarão em cada cesto? 

 Renato tem 247 figurinhas. Pedro tem o triplo de Renato. Quantas figurinhas 

Pedro têm ao todo? 

 Lucas tem 84 docinhos. Ele vai distribuir para 4 pessoas. Com quantos 

docinhos cada um ficará? 

 Em uma caixa tinha 903 morangos, apodreceram 193. Quantos morangos 

sobraram na caixa? 

 

Essa proposta é muito usada pela escola ou mesmo sugerida pelos livros didáticos. 

Mas poderíamos aqui pensar no processo de contagem dos morangos feita 

unitariamente! As divisões das goiabas, tanto quanto dos docinhos, conduzem a 

uma ideia de partes iguais, sem sequer referenciar-se a tal, e assim são cumpridas 

pelos alunos. Nenhum aluno na sala quis repartir de forma diferente, apoiando-se no 



48 

 

 

algoritmo ou em desenhos esquemáticos. Ainda, destaco que, quando o aluno que 

acompanhava tentava responder a 4ª questão, primeiramente organizou 

mecanicamente os dados como uma divisão por meio do algoritmo. Depois de 

alertado pela professora e ainda me pedir ajuda é que decidiu pela subtração, 

característica de uma esquematização sem crítica real da situação. 

 

Algumas atitudes podem tornar a matemática temida, excludente e ao acesso de tão 

poucos. Quem decidirá o que fazer com o conhecimento adquirido e fixado dado 

pela escola é o aluno? Se este não tiver constituído uma visão crítica e ética levará a 

matemática aplicada para ações que cumprirão novamente o modelo dominante de 

exploração. Durantes nossos diálogos com os o professores apresentaram dúvidas 

se o que ele oferecem em suas aulas, um dia pode ser útil, tanto individualmente ou 

mesmo no cultural da comunidade. Alguns crescem e se formalizam dentro de 

preceitos escolares, outros não sabem o que fazer com a ciência aprendida. Todo 

esse cenário pode causar frustração dos professores e também alunos. 

 

O programa em etnomatemática pode vir a constituir uma solidez nessa lógica 

oferecida no âmbito escolar desde que fortaleça as raízes do sujeito aprendente. 

Vejamos a mensagem de D‘Ambrosio: 

 

A dinâmica escolar poderia também ter resultados positivos e criativos, que 
se manifestam na criação do novo. Mas geralmente se notam resultados 
negativos e perversos, que se manifestam sobretudo no exercício de poder 
e na eliminação ou exclusão do dominado. 
 
A conversão depende do indivíduo esquecer e mesmo rejeitar suas raízes. 
Mas um indivíduo sem raízes é como uma árvore sem raízes ou uma casa 
sem alicerces. Cai no primeiro vento! Indivíduos sem raízes sólidas estão 
fragilizados, não resistem a assédios. O indivíduo necessita um referencial, 
que se situa não nas raízes dos outros, mas sim, nas suas próprias raízes. 
Se não tiver raízes, ao cair, se agarra no outro e entra num processo de 
dependência, campo fértil para a manifestação perversa de poder de um 
indivíduo sobre os outros (D‘AMBROSIO, 2001, p. 41-42). 

 

A Educação Matemática pressupõe que a abordagem no âmbito escolar deva ser 

capaz de construir sujeitos críticos que correlacionem o uso da matemática em seu 

meio com aquilo que tem significado no seu cotidiano e vice-versa. Ao aluno já é 

algo sabido, por vezes não sistematizado, o que impede o emprego consciente do 

saber. Contribuindo com mais um exemplo, observamos a destreza e a habilidade 
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ao contar as pontuações obtidas num jogo de baralho pelos alunos ciganos em sua 

comunidade. Em contrapartida, há vagarosidade de escolher a estratégia de resolver 

uma situação proposta pelo professor e/ou pelo livro didático. A motivação é 

diferente. 

 

A simulação dada no espaço escolar, por vezes, não provoca sentido, significado. O 

espaço escolar e a etnomatemática existente e aplicada no grupo cultural aparenta, 

para eles, não ter conexões, justamente pela naturalidade em que a utilizam e a 

ausência de reflexão de ações. Quando indago aos pesquisados sobre o que eles 

julgam da existência e semelhança entre o que se aprende na escola e o que usam 

corriqueiramente, emudecem e produzem gestos de negativa. Por vezes se arriscam 

e afirmam que ―as contas‖, limitando-se principalmente, a somas e subtração. Mais 

adiante veremos essas expressões confirmadas, quando aplicados os instrumentos 

de validações em que se desejava fazer a proposta da problemoteca (instrumento 

de identificação dos interesses e conhecimentos matemáticos entre os alunos 

ciganos). Pouco do que se ofertou fazia sentido para aquelas crianças/jovens. 

    

Direcionamos o início de nosso pensamento para uma matemática composta de 

todas as formas de matemática, formando matematizações, específicas em culturas 

distintas, daí a expressão matemáticas. A constituição das matematizações se faz 

numa pluralidade de processos mutáveis no decorrer da história, tendo suas 

transformações ocorridas em fases onde novos e distintos são incorporados.  

 

O cenário escolar atualmente é muito desafiador e o encontro de culturas é 

inevitável. Respeitar as raízes dos alunos integra o desafio da Educação Matemática 

no sentido de uma parcimônia intercultural, tal como nos inspira D‘Ambrosio (2001): 

 

O multiculturalismo está se tornando a característica mais marcante da 
educação atual. Com grande mobilidade de pessoas e famílias, as relações 
interculturais serão muito intensas. O encontro intercultural para conflitos 
que só poderão ser resolvidos a partir de uma ética que resulta do indivíduo 
conhecer-se e conhecer a sua cultura e respeitar a cultura do outro. O 
respeito virá do conhecimento. De outra maneira, o comportamento revelará 
arrogância, superioridade e prepotência, o que resulta, inevitavelmente, em 
confronto e violência (D‘AMBROSIO, 2001, p. 44-45). 
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A matemática escolar, bem como o ensino em geral nas escolas, continua 

acometida por ideias excludentes, masculinas, brancas, ditas europeias. Essa ação 

faz da matemática (e demais conhecimentos) um exercício de exclusão nas escolas. 

Esse fator traz na apresentação de argumentos justificadores do fracasso escolar, 

dentre outros tipos, Caharrer (2010), apoiada em suas referências, menciona: 

 

[...] as escolas constituem aparelhos ideológicos do Estado (Freitag, 1979), 
reproduzindo a estrutura das classes existentes através da difusão da 
ideologia da classe dominante e da manutenção da classe baixa nos níveis 
educacionais inferiores. Assim, o próprio sistema educacional obstrui as 
vias de acesso da classe baixa à educação formal, eliminando a 
possibilidade de que seus membros possam resolver por si próprios os 
problemas sociais e econômicos que enfrentam em decorrência da 
hiperurbanização (CAHARRER, 2010, p. 25). 

 

Aqui, então, foram expostas a relação e a importância de uma praticidade de ter nas 

ações escolares um pensamento etnomatemático, capaz de auxiliar nas escolhas e 

contribuir para uma matemática(s) mais crítica e prática, que leve os sujeitos a 

serem atuantes e conscientes e a usarem essa ciência para a promoção de justiça, 

paz e avanço para uma sociedade mais igualitária. 

 

3.2 CULTURA POPULAR E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CONTEXTOS 

MULTICULTURAIS  

 

Agora, faremos reflexões da questão cultural como fonte de significados e 

justificadora de ações em relação ao aprendiz no ambiente escolar. 

 

Relato a seguir um recorte de uma conversa que tive com uma das crianças do 

acampamento que se sente muito à vontade ao me pedir ajuda nas propostas de 

atividades escolares. 

 

- Eu tenho uma atividade de Matemática, ―tá‖ muito difícil, você me ajuda? 
- Sim. É sobre o quê? 
- Antecessor e sucessor. 
- O que você sabe sobre isso? Pergunto. 
- Antecessor é o número que vem ―antes‘ e sucessor ―depois‘. Isso é o que 
eu sei, mas é que tenho que mostrar o sucessor de ―letras‖. Olha aqui: 
―sucessor de A + 6; antecessor de A + B‖. Eu já até entendi que se há uma 
letra eu posso escolher qualquer número, mas não entendi o sucessor e o 
antecessor... 
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Esse diálogo retirado de uma das visitas de campo nos faz refletir sobre o papel da 

escola em relação à Educação Matemática, uma vez que a cultura adjetivada como 

científica, culta, sábia, como forma de linguagem, predomina no espaço escolar. 

Mas não se leva a contento a produção de significado em que a letra, numa 

linguagem algébrica, cumpre a substituição de um número, uma variável. 

Notoriamente esse contexto não tinha sido assimilado pelo aluno. 

 

A situação relatada nos põe a pensar no ensino da matemática ofertado, tal como 

em outras disciplinas. Passamos por dúvidas relacionadas a uma necessidade de 

mediação pedagógica em contextos multiculturais, nos quais ocorre a produção de 

significados em meio às situações apresentadas. Em contrapartida, as exigências do 

sistema conduzem a cumprimentos de propostas escolhidas sob dominações. 

Knijnik reforça essa ideia: 

 

Professores e professoras se sentem pressionados por ―cumprir o 
programa‖. Resistem ao ―novo‖, não porque avaliem que seu trabalho 
docente usual esteja produzindo tão bons resultados, mas porque temem se 
aventurar por caminhos outros que não aqueles nos quais realizaram seus 
estudos e sua formação profissional. Cientes de nossas responsabilidades, 
ficamos temerosos em ―arriscar‖, sem nos sentimos convenientemente 
preparados (KNIJNIK, 2012, p. 85). 

 

Com esses receios continuamos aplicando questões e repetições de exercícios 

esvaziados. Não deveríamos pensar em uma escola que doutrina ou apenas 

naquela que exige reprodução mecânica. Durante as entrevista para esse trabalho, 

e também a minha própria prática pedagógica, fala-se muito de adequar a realidade 

do aluno, mas precisamos pensar em propostas que produzam significados para 

esses alunos, além de ouvir do aluno o que está produzindo como significados. E 

até mesmo se arriscar. Caso contrário, o que acontece quando se intenta abordar 

conteúdos em que são necessários conhecimentos e pré-requisitos para lidar com 

novas situações? Geralmente, o aluno se torna um refém e não se mostra autônomo 

e seguro para ressignificar o conhecimento e os novos contextos. Acaba por 

acreditar que suas estratégias e seus pensamentos não são adequados e estão 

aquém do conhecimento dito científico. Assim, Carraher (2010), levantando 

questões sobre o ensino da matemática, contribui a essa reflexão: 
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O problema perde o significado porque a resolução do problema na escola 
tem objetivos diferentes daqueles que nos movem para resolver problemas 
de matemática fora da sala de aula. Perde o significado também porque na 
sala de aula não estamos preocupados com situações particulares, mas 
com regras gerais, que tendem a esvaziar o significado das situações 
(CAHARRER, 2010, p. 22). 

 

Em se tratando de cultura, outro aspecto a pensar está na aproximação das 

questões legais e de diretrizes educacionais, que permeiam o cenário multicultural 

da escola. Essas apontam para reflexos sobre o papel e os desafios em que está 

imersa a escola no Brasil. Em especial, há enfrentamento diante das questões 

específica sobre o racismo no ambiente escolar e em como reduzir essas 

discrepâncias. Uma vez que temos, no contexto escolar estudado, a presença de 

estudantes de um grupo cultural cigano, do qual conhecemos antecedentes 

históricos de repressão social, resistência do próprio grupo a valores de outras 

culturas e consequente exclusão educacional.  

 

Assim, o reconhecimento da cultura própria do aprendiz torna-se meio de produção 

de significados, mas esse aspecto não é simples, devido aos desafios multiculturais 

em que a escola está imersa. Pleitea-se, nesta parte, buscar fundamentos teóricos 

que presam por uma visão geral da cultura e seguem na questão da identidade 

cultural. Para isso teremos por base as indicações das leituras de Munanga (2001), 

Freire (2002), Carraher (2010), Knijnik (1996), Gusmão (2003) e Hall (2007). 

 

A busca pelo entendimento de cultura justifica-se neste trabalho, pois há um elo com 

a etnomatemática, de modo especial ao focar no grupo cultural dos ciganos. Knijnik 

(2012, p. 26) afirma que, desde as formulações iniciais de ideias etnomatemáticas, 

considerou-se como intrínseca ―a variável cultura no ensinar e aprender 

matemática‖. E acrescenta o papel que o Brasil destacou para essa tônica, afinal, ―é 

no nosso contexto latino-americano de pobreza, desigualdade social, de exploração 

econômica [...], do final do séc. XX, que as diferenças culturais saltavam os olhos‖.  

 

Os autores que usamos como referência para entendimento da etnomatemática 

entrelaçam cultura e matemática. Em especial, D‘Ambrosio apresenta uma noção de 



53 

 

 

cultura constituída a partir da composição dada pela necessidade do grupo e assim 

define cultura: 

 

Ao reconhecer que os indivíduos de uma nação, de uma comunidade, de 
um grupo compartilham seus conhecimentos, tais como linguagem, os 
sistemas de explicações, os mitos e cultos, a culinária e os costumes e têm 
seus comportamentos compatibilizados e subordinados a sistemas de 
valores acordados pelo grupo, dizemos que esses indivíduos pertencem a 
uma cultura (D‘AMBROSIO, 2001, p. 18-19). 

 

Em complementação, o mesmo autor aponta para uma (re)construção contínua da 

cultura, ou seja,  

 

Uma dinâmica de interação que está sempre presente no encontro de 
indivíduos faz com que não se possa falar com precisão de culturas, finais 
ou estanques. Culturas estão em incessante transformação, obedecendo ao 
que podemos chamar de uma dinâmica cultural (DAMBROSIO, 2001, p. 19). 

 

Com o aparato teórico da etnomatemática, aliado às pesquisas com trabalhos de 

campo, pode-se, realmente, observar a existência do mencionado elo entre 

matemática e cultura. Nos nossos propósitos relacionados à etnomatemática, nos 

orientamos a aprimorar reflexões relacionadas à conceituação de cultura e o 

histórico do momento social da pós-modernidade, como meios de interpretação da 

pesquisa de campo deste trabalho.  

 

Com esse aporte teórico será um pouco mais clarividente as potencialidades e 

limitações da etnomatemática como tendência nas intermediações pedagógicas da 

Educação Matemática em salas de aulas com alunos dos mais diversos contextos 

culturais. 

 

Também, nesse mesmo sentido, Gusmão (2003, p. 37-38) endossa a ideia de 

cultura como ―processo em contínua transformação, essa deixaria de ser um 

elemento de definição diferenciadora de grupos para ser considerada uma resultante 

do estabelecimento de fronteiras étnicas que são sociais, simbólicas e mutáveis‖.   

 

Definir cultura e entendê-la de fato é um desafio, onde a construção não se faz 

necessariamente coerente e cordial, apesar de entre grupo cultural específico haver 

uma construção lógica nos aspectos de valores. Nesse sentido, escolhemos nos 
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apoiar nas características definidoras de cultura apresentadas por Geertz (2008) e 

utilizaremos a seguir os destaques feitos por esse autor. Ele traz Clyde Kluckhohn, 

considerada uma das principais introduções à antropologia, para elencar definições 

que nos causam concordância e auxiliam nos nossos entendimentos na execução 

da pesquisa.  

 

Desse modo, cultura passa a ser constituída: 

1. Modo de vida global de um povo; 

2. O ―legado social‖ que o indivíduo adquire do seu grupo; 

3. Uma forma de pensar, sentir e acreditar; 

4. Uma abstração do comportamento; 

5. Forma pela qual um grupo de pessoas se comporta realmente; 

6. Um celeiro de aprendizagem em comum; 

7. Um conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes; 

8. Comportamento aprendido; 

9. Um mecanismo para a regulamentação normativa do comportamento; 

10. Um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo como em 

relação aos outros homens; 

11. Um precipitado da história (observação de fatos ocorridos, observados, 

mapeados, experiências passadas de gerações a gerações). 

 

Portanto, não existe hierarquização de saberes, ou não deveriam existir. Geertz 

(2008) assume e defende o conceito de cultura como essencialmente semiótico, de 

modo que, por meio de teias tecidas pelo próprio ser humano, procura significado, 

olhando para uma ciência interpretativa, a qual diverge da ciência empírica, pois 

desloca-se e não se atém em propor uma lei, uma norma. Alerta para o eclético e 

suas frustrações, pois rompe com regras, padrões, mapeamentos e, apesar de 

muitos caminhos, é preciso escolher.  

 

Não se assume uma desconexão da matemática escolar e acadêmica com as 

relações políticas. Quem leciona essa ciência precisa ter claramente a visão do 

papel social que a Educação Matemática exerce, tentando romper das amarras da 

ingenuidade. Sob essa perspectiva, Knijinik (1996) vem tecendo a conceituação de 

cultura alertando para uma etnomatemática vinculada às relações desiguais de 

poder no contexto social, oposta à unitária e autônoma, e assim nos fala: 
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No que se refere especificamente à cultura, seria ingênuo considerá-la 
desconectada das lutas que estão em jogo no processo de sua apropriação 
e de sua legitimação, à medida que ela está intrinsecamente relacionada 
com o poder social daqueles que produzem e reproduzem. Falar em cultura, 
sem explicitar de que cultura se está falando, isto é, sem introduzir a 
categoria poder no cerne de sua significação, impossibilita uma análise que 
busque interpretar a cultura de um determinado grupo social, em particular a 
Matemática praticada por este grupo no ponto de vista sociológico. [...] O 
entendimento que estou dando à cultura assume sua interpretação 
enquanto sistema de significados, incorporando fortemente a noção de 
poder a ela associada (KNIJINIK, 1996, p. 89). 

 

Na concepção dessa autora, e em concordância com Geertz, afirmam que a cultura 

é constituída de um sistema de significado que vem atrelado às relações de poder. 

Vamos usar como expressão cultura popular, mesmo diante do alerta da difícil 

adjetivação que aqui torna por significado o saber ―assinalado cuja ideologia 

dominante tenta ocultar‖. 

Vemos, então, o compromisso que a Matemática tem sobre os aspectos culturais, 

visto que não é uma ciência apolítica e exerce função social e cultural no contexto. 

Que papel a escola tem exercido nesse tempo de mudança cuja ruptura entre 

modernidade e pós-modernidade se insere? Aos poucos estamos imersos em 

reflexões que geram estudos em relação à cultura e isso se justifica diante das 

características pós-estruturalista que vivenciamos.  

 

Enquanto as culturas de minorias, as populares, restringem-se ao atendimento 

específico das suas necessidades, não produzem uma influência à cultura 

dominante. Podem ter suas músicas, danças, comidas e tradições, mas não se 

esquivam de relações de consumo impostas e outros serviços que o grupo de 

domínio oferece e mantem o poder, assim a cultura não é autônoma. 

 

Para exemplificar essas palavras, tomo por referência a conversa com líder do 

acampamento quando refletíamos acerca da história dos ciganos e o processo de 

discriminação já sofrido por aquele povo: 

 

O povo cigano já foi muito sofrido, nós nos fixamos nesse lugar pela 
dificuldade de encontrar rancho

2
. Assim é muito melhor. Cada vez que 

chegávamos em um lugar, os vizinhos olhavam estranhando para nós. 
Quando começavam a acostumar já íamos de novo embora e cada lugar 

                                                        
2
 Acampamento provisório do cigano numa área cedida pelo não cigano para montagem das barracas 

durante a permanência do grupo.  
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muitos gajon tratavam a gente muito mal. Hoje nós não precisamos deles 
para nada. Vivemos por aqui. Muitas vezes são eles que precisam da gente, 
vem até aqui para tomar dinheiro emprestado. 

 

Nessa fala havia a crença de que o cigano possui uma autonomia, mas não entendia 

o quanto ficam restritos. Sempre há uma subordinação à cultura dominante, mesmo 

nas relações de consumo e nas necessidades de serviços, tais como a saúde e, 

aqui em especial, a educação. No contexto social essa interdependência se mostra 

aparente e necessária no papel social cabível aos agentes da sociedade. 

 

E a contribuição da Educação Matemática, nesse contexto, não ambicionando em 

uma ruptura do popular e o científico, a escola universalizada é lei nesse país, os 

alunos estão matriculados, mas a função de escola para a sociedade não se 

reestruturou. É indiscutível a necessidade da criação de símbolos para expressar os 

pensamentos numéricos, mas a que luz devemos fazê-la? 

 

No âmbito da Educação Matemática escolar, a contribuição da etnomatemática 

como elemento cultural a ser inserido no currículo é descrito por cinco razões nas 

palavras de Knijnik (1996), as quais utilizo: 

 

1) Os exemplos obtidos na Matemática não-ocidental se constituem uma 
rica fonte para ilustração e aplicação dos conceitos da Matemática 
acadêmica; 2) a Etnomatemática possibilita que se conheça a história da 
Matemática e as contribuições dada a ela pelos povos não-ocidentais; 3) o 
ensino na abordagem Etnomatemática encoraja os professores/as a 
examinarem juntos com suas/seus estudantes seus métodos e modos de 
conceptualizar o conhecimento matemático; 4) através desta análise, 
eles/elas podem se dar conta de que sabem mais matemática do que as 
tradicionais avaliações mostram e; 5) frente à diversidade cultural e racial 
das/os alunas/os, as pesquisas Etnomatemáticas possibilitam-lhes uma 
afirmação cultural (KNIJNIK, 2006, p. 85). 

 

No contexto escolar que vivencio cotidianamente vislumbro um tocar de culturas que 

não necessariamente se completam ou se aceitam, ou mesmo se definem. Assim, 

os professores são desafiados a conviver e avançar. No entanto, as escolhas 

passam por propostas de uma ideologia dominante, até porque o material de 

acesso, geralmente, é o livro didático, diretrizes curriculares preestabelecidas que 

tornam as propostas oferecidas na sala de aula padronizadas. 
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Desse modo, fizemos um retorno às justificativas de discussão descritas nesse 

espaço, ancorando nas questões culturais, para termos amplas referências para a 

discussão e o entendimento da função que a matemática possui no contexto escolar, 

que não está desassociado das questões culturais que envolvem o aluno na 

comunidade em que vive e no espaço escolar. Fundamenta-se, então, a importância 

de um Programa como de etnomatemática, que nesse trabalho não foram 

desconsideradas suas críticas, mas o valor imensurável em relação à contribuição 

do processo de cognição que está fortemente ligada à cultura do grupo social do 

aprendiz. 

 

Sob essa vertente, vamos analisar a crise na pós-modernidade, tomando como 

centrais as mudanças estruturais que fragmentam e desconstroem as identidades 

culturais de classe, etnia, raça, nacionalidade e gênero, apoiando-se na construção 

textual feita por Hall (2007) quando discorre sobre a descentralidade das 

fragmentações das identidades modernas. Seguiremos referencialmente na 

construção lógica feita pelo autor para fundamentar as reflexões necessárias.  

 

Tal como mencionamos acima, vemos consonância entre os pensamentos de Hall e 

os demais autores de referência, pois vivemos um momento de mudanças 

estruturais. Hall acrescenta que essas mudanças vêm rompendo com identidades 

culturais que desencadeiam em ―fragmentação e desconstrução de classe, etnia, 

raça, nacionalidade e gênero‖.  

 

Num retorno histórico, havia até o século XX uma sociedade moderna solidificada 

que fornecia ao indivíduo sua representação social. Opostamente, as modificações 

abalam as ideias que o sujeito tem de si, ocorrendo a ―descentração‖ dos indivíduos. 

Esse processo de transformação põe em xeque se o cerne da mudança não estaria 

na própria modernidade. 

 
Esse processo de mudança, tomados em conjunto, representam um 
processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos 
compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo 
transformada (HALL, 2007, p. 10). 

 

Através da leitura do texto de Hall (2007), somos conduzidos a conhecer os sujeitos 

num olhar de desenvolvimento da sociedade. Primeiramente, o sujeito do 
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iluminismo, cuja concepção da pessoa humana visualiza um indivíduo inteiramente 

centrado, ser único, desde o nascimento e durante toda sua existência.  

 

Agora, para um sujeito sociológico, pós-moderno, Hall descreve-o por considerar as 

complexidades do mundo moderno. O sujeito tem interdependência e a formação é 

constituída na relação com as outras pessoas, formando as sociedades modernas, 

imersas em complexidade gerada de uma força coletiva e social. O ―eu‖ interior 

existe e se completa com a sociedade, intermediando ―os valores, sentidos e 

símbolos, assim denominado cultura‖, e atenta para sistemas culturais com 

definições históricas, não biologicamente. Ainda sobre esses valores acrescenta: ―É 

modificado num diálogo continuo com os mundos ‗pessoal‘ e o público‖. 

 

Gusmão (2003) também corrobora as questões pois dialoga com suas palavras 

levando à reflexão de raça e cultura ―desconsiderar o uso do termo em razão de 

uma utilização que associava a diferença a desigualdade social e a estrutura 

biológica, já superada historicamente pelas ciências‖ (GUSMÃO 2003, p. 35). 

 

Essas mudanças constantes geram fragmentação e o sujeito pós-moderno expõe a 

identidade numa conceituação de mobilidade que provoca um ―colapso‖ a partir 

dessas indefinições de descontinuidade modificada pelos sistemas culturais que os 

rodeiam. Dessa forma, Hall apresenta o ser pós-moderno, em que essa mobilidade 

provoca uma necessidade de adaptação desse sujeito que sofre influências da 

globalização, deslocando da estabilidade de suas tradições e estruturas de suas 

identidades culturais fixas. O autor faz emergir a partir desse movimento a 

conceituação de culturas híbridas, apresentando o sujeito pós-moderno contido nas 

identidades plurais. 

  

O termo hibridismo usado, também, por Gusmão (2003) nos provoca reflexões e 

auxilia no entendimento permeando as palavras e definições de Hall (2007).  Sendo 

assim, para esses autores, o hibridismo das relações sociais reais, quando 

comparadas aos tipos puros, pode ser uma consequência da própria complexidade 

que a sociedade adquiriu com o passar dos tempos e a instauração da ordem social 
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moderna. Então, toda cultura acaba cedendo a outras culturas de contato, onde não 

há uma ampla pureza. 

 

Ainda em um viés histórico, Hall (2007) justifica o descentramento do sujeito 

cartesiano aprofundando em cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências 

humana, a saber: o pensamento Marxista, descoberta do inconsciente de Freud, 

trabalhos do linguista Ferdinand de Saussure, a descrição do poder disciplinar de 

Michel Foucault e o impacto do feminismo. 

 

O pensamento marxista,  ocasionou um retorno diante da afirmação desse autor de 

que os "homens fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são 

dadas". Assim a interpretação dada nesse momento é que os indivíduos não se 

tornam  ―autores‖ ou os ―agentes da história‖, mas a ação do sujeito se justifica 

tendo por base as ―condições históricas‖ concebidas por outros, referenciando aos 

recursos e à cultura das gerações anteriores. 

 

Com a inserção de sistemas simbólicos e psíquicos, Freud rompe com a lógica da 

Razão e ―arrasa o conceito de sujeitos cognoscente e racional provido de uma 

identidade fixa e unificada‖. A partir desse tipo de pensamento psicanalítico, há 

origem contraditória da ―identidade‖, em que o olhar para dentro de si depende de 

outro. Nesse mesmo viés, Lacan, citado no texto de Hall (2007), constitui o seu 

pensamento psicanalítico, fazendo Hall estabelecer relações acerca da identidade: 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo ―imaginário‖ ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ―em 
processo‖, sempre ―sendo formada‖ [...]. A identidade surge não tanto da 
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de 
uma falta de inteireza que é ―preenchida‖ a partir de nosso exterior, pelas 
formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 
Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a "identidade" e 
construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus 
divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer 
fantasiado da plenitude (HALL, 2007, p. 38-39). 

 

Num espaço escolar, posto pela pluralidade cultural, temos a responsabilidade de 

entender esse ―em processo‖ dos sujeitos em formação e constituir espaços 
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dialógicos para que as intervenções pedagógicas não se pautem em informações 

inflexíveis. 

 

Hall também destaca o trabalho de Ferdinand de Saussure, cujo argumento 

relaciona-se à linguagem como sistema social e seus significados podem ser 

alterados e sempre atrelados ao presente e passado, portanto, não são fixos.  

 

Quando penso na educação Matemática por representar-se uma linguagem e 

produção de significados vejo que a sua aprendizagem requer rupturas com o 

estático e o pronto e precisamos provocar a criação de significados que ainda são 

complexos nas variantes existentes na sala de aula.  

 

Outro apoio, estabelecido pelo autor referido para a construção das questões da 

identidade, traz Michel Foucault, cuja análise ―destaca um novo tipo de poder, que 

ele chama de ―poder disciplinar‖. Por meio desse poder as instituições promovem ao 

sujeito controle e disciplina. 

 

O poder disciplinar está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação, a 
vigilância é o governo da espécie humana ou de populações inteiras e, em 
segundo lugar, do indivíduo e do corpo. Seus locais são aquelas novas 
instituições que se desenvolveram ao longo do século XIX e que ―policiam‖ 
e disciplinam as populações modernas — oficinas, quartéis, escolas, 
prisões, hospitais, clínicas (HALL, 2007, p. 42). 

 

Por último atribui-se ao impacto do movimento do feminismo uma situação que 

provoca descentramento entre o sujeito pronto e unificado. Faz parte do grupo de 

―novos movimentos sociais‖, as revoltas estudantis, os movimentos juvenis 

contraculturais e antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os movimentos 

revolucionários do ―Terceiro Mundo‖, os quais produzem mudanças políticas. 

 

O que está acontecendo com a identidade cultural na modernidade tardia? 

Especificamente, como as identidades culturais nacionais estão sendo afetadas ou 

deslocadas pelo processo de globalização? 

 

As identidades nacionais são as principais fontes de identidade cultural, no entanto, 

também são vulneráveis às transformações de significados. São passíveis de 
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profundas divisões e diferenças internas, e a unificação ocorre apenas por 

intermédio das diferentes formas de poder cultural, portanto, não estão livres do jogo 

de poder, das contradições internas e das divisões. 

 

Nas mudanças da modernidade inclui-se a globalização como aspecto da questão 

da identidade que produz seus efeitos em toda parte. Esse fenômeno, composto 

pela mediação de mercado global com estilos, lugares, imagens e significados 

produzidos inclusive pelas imagens dos sistemas de comunicação, faz a identidade 

se desvincular do tradicional. Hall inclui nesse efeito as periferias, que 

tendencialmente ocorrem num ritmo de mudanças, mas dadas por assimetrias. 

Acerca desse cenário há apontamentos por parte de alguns teóricos para um 

colapso das identidades culturais e produção de fragmentação de códigos culturais, 

produzindo uma multiplicidade de estilos e a formação de um pluralismo cultural. 

 

Assim, na construção do raciocínio, aponta para três possíveis consequências da 

globalização sobre as identidades culturais (HALL, 2007, p. 69): 

 

As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do 
crescimento da homogeneização cultural e do ―pós-moderno global‖. 
 
As identidades nacionais e outras identidades ―locais‖ ou particularistas 
estão sendo reforçadas pela resistência à globalização. 
 
As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades — 
híbridas — estão tomando seu lugar. 
 

Nessa ótica, destacamos as contratendências, havendo um fascínio pela diferença. 

O impacto do ―global‖ provoca um novo interesse pelo ―local‖.  

 

Passa-se a pensar numa nova articulação entre ―o global‖ e ―o local‖. Este 
―local‖ não deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, 
firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele 
atua no interior da lógica da globalização. Entretanto, parece improvável 
que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. E 
mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações 
―globais‖ e novas identificações ―locais‖ (HALL, 2007, p. 77-78). 

  

Outro argumento qualifica o processo global como muito desigualmente distribuído 

ao redor do globo, entre regiões e entre diferentes níveis da população dentro das 

regiões, então não ocorre a homogeneização global, em especial nas sociedades da 
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modernidade tardia. Seguindo, como terceiro ponto, caracteriza as desigualdades de 

poder entre ocidente e o restante do mundo. Apesar de o fenômeno ocorrer 

mundialmente, a essência é ocidental, havendo um desequilíbrio que afeta essa 

igualdade mundial.  

 

E nossos ambientes escolares se apoiam em características da modernidade ou da 

pós-modernidade? E a educação matemática nesse contexto? 

 

Quantas vezes nos perguntamos como professores que lugar é esse em que 

estamos? Por que tanta violência? O que tem acontecido com os nossos jovens? Se 

há uma desvalorização cultural, existe fortemente uma crise de identidade e a escola 

provoca esse contexto invasivo. Com essa leitura, entendo ainda mais a relevância 

para a pesquisa em clarear o porquê do insucesso escolar. Crianças como as do 

grupo de ciganos têm se adaptado aos contextos escolares. Veem mudanças 

estruturais na escola que mantêm características modernistas, padronizadas. 

Estamos num modelo engessado de escola. Ainda apoiamos a estrutura escolar em 

seriação por idade e nos preocupamos com idade escolar. Todos precisam atender 

as mesmas coisas como se todos fossem iguais só pelo fato de terem idades iguais. 

 

Gusmão (2003) opina sobre os artigos da LDB (Lei das Diretrizes e Bases) que 

tratam da educação diversificada. Apesar de o enfoque ser colocado na cultura 

indígena, ainda contribui para nosso trabalho, e destaca a língua nacional como 

instrumento de poder e transformação social. 

 

[...] os artigos da LDB, que tratam de educação diversificada [...] estariam 
negligenciando o papel da língua nacional como instrumento de poder e de 
dominação; as contradições de classe que atravessam a instituição escolar: 
a língua, como a cultura, que não são imunes ao processo de 
transformação social; e o processo educacional, que é violento em si, com 
efeitos amplificados sobre aqueles que são portadores de língua e cultura 
sujeitas à dominação, porque ocupam baixas posições na estrutura social. 
Isso porque o processo educacional tende a moldar as consciências a um 
certo tipo de organização social, mesmo que possa ser espaço de 
construção de contra-ideologia (GUSMÃO, 2003, p. 27-28). 

 

Sentimos que o insucesso escolar de crianças em escola pública muitas vezes 

perpassa por contextos culturais. A família não sabe acompanhar e orientar para 

que a criança aproveite o máximo da formação escolar e use esses elementos para 
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o futuro profissional e da sua vida. A escola, por sua vez, fica atrelada a modelos, 

cumprimento de roteiro e de estruturas prontas que não permitem o aproximar, 

descaracterizando o saber do aluno.  

 

Gusmão (2003) alerta para as discriminações no espaço escolar contra os grupos 

culturalmente distintos, ―sendo a educação escolar uma instância privilegiada para a 

manutenção de um ideário negativo sobre esses grupos‖. 

 

Gusmão (2003) aborda a complexidade das questões envolvidas nas diferenças e 

pluralidade cultural utilizando as Leis e Diretrizes de Base e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Aponta para a necessidade de compreender os mecanismos 

históricos de transformação da diferença num problema, resgatando os diferentes 

significados que a diversidade assume em realidades como a nossa. Destaca a 

importância da discussão sobre a pluralidade de formação da realidade brasileira 

para a compreensão de quem são os chamados outros, os diferentes, com os quais 

o professor se confronta no seu fazer pedagógico e cotidiano. 

 

E para detalhar mais o papel escolar, continua: 

 

Se é verdade que a escola é um espaço de convivência entre crianças e 
adolescentes de diversas origens, de transmissão dos conhecimentos 
sistematizados sobre o país e o mundo e um dos lugares onde são 
ensinadas as regras do espaço público, isso não significa necessariamente 
que essas promovam o convívio democrático com a diferença. Ao contrário, 
ali podem ser ensinadas as regras do espaço físico marcadas 
historicamente pelo desrespeito à diferença como se fosse possível que a 
crítica dirigida à sociedade permanecesse fora dos muros da escola, como 
se a desigualdade, a injustiça, os conflitos de classe e de cultura existentes 
na sociedade, de alguma maneira fossem neutralizados no contexto escolar 
que se tornaria, desse modo, uma realidade a-histórica. Essa perspectiva 
poderia explicar por que o texto ameniza o efeito das manifestações de 
racismo na escola, considerando a possibilidade de serem involuntárias e 
inconscientes, mas podendo contribuir para dissimular o caráter perverso do 
processo educativo que legitima justamente o ideário de harmonia 
(GUSMÃO, 2003, p. 30). 

  

Para auxiliar a construção curricular que contemple as peculiaridades regionais e 

culturais do Brasil, de modo que se adeque e promova um horizonte cultural do 

estudante, foi organizado pelo Ministério da Educação, em 1997, o Parâmetro 

Curricular Nacional (PCN), com essa referência, para que os docentes pudessem 
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promover uma formação de alunos mais críticos e conscientes discussões de tema, 

denominados transversais, onde inclui-se a questão da pluralidade cultural. 

Conforme é mencionado por Paulo Renato de Souza, em 1999, no prefácio da 1ª 

edição de Munanga (2001), acerca do tema da pluralidade cultural, temática, essa 

dentre outras, passou por critérios que ―atenderiam a urgência social, a abrangência 

nacional, a possibilidade de melhorar o ensino e a aprendizagem e a contribuição da 

realidade, de forma a encorajar a participação social‖,  

 

Retornando a nossa questão norteadora, em que identificamos as ideias 

matemáticas sendo empregadas naturalmente pelas crianças|jovens, tem suas 

potencialidades, mas será que as limitações que possuem são entendidas pela 

escola que frequentam? Ao buscar esses sujeitos, eles são reconhecidos nas 

escolas pesquisadas, mas são envolvidos em uma uniformidade com os demais 

alunos. Em entrevista, uma das diretoras menciona: ―Posso dizer que os ciganinhos 

daqui são alunos como quaisquer outros alunos‖. Assim, percebemos que não há 

aproximações às peculiaridades de aprendizagem voltados ao grupo cigano. 

 

Em se tratando de comunidade, a criança cigana, geralmente, não é estimulada a 

habilidades externas e preparatórias para um futuro distante. Julgam que cada um 

tem um ―dom‖ e quando a criança/jovem tem interesse ela por si busca o 

entendimento e envolvimento. Isso difere da sociedade capitalista, europeia, e a 

escola que estimula o indivíduo a pensar no futuro, numa lógica acumulativa. 

 

Buscamos ações escolares que efetivamente rompam com as amarras dos 

preconceitos, Gusmão (2003) exemplifica como tentativa incorreta dizer que está 

atingindo esse objetivo apenas por pensar no ambiente escolar em que se crê que 

para promover a valorização, por exemplo, ―da cultura negra, sua musicalidade, seu 

ritmo, seu currículo, propõe (apenas) que se ensine as crianças negras a tocar 

tambor‖. O resultado pode ser exatamente inverso. Ações que parecem ser para um 

tipo ou outro de cultura, não são tratamento que possam contribuir de maneira 

adequada para uma ―(...) pluralidade cultural, sem que incorram os mesmos 

problemas que se pretende superar, como a crítica aos estereótipos e aos 

preconceitos.‖ (GUSMÃO, 2003 p. 33)  
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O cigano por si não tem em sua cultura o costume de planejar ações para longo 

prazo. O aluno Geovane, acompanhado em 2013, é considerado muito estudioso, 

tanto pelos professores quantos pelos vizinhos e parentes do acampamento: ―Não 

sei como ele aguenta, estuda em um horário na escola e passa o resto do dia na 

barraca lendo e estudando‖, relata a cunhada de Geovane. 

 

Assim, o sucesso ou o insucesso escolar podem ser determinados por alguns 

ideários do grupo, da comunidade, e também não coerentes com os conceitos da 

escola. Por exemplo, o caso do aluno Maurício, um dos pesquisados, que repete o 

3º ano pela segunda vez e não se sente fracassado. Talvez no olhar da escola esse 

julgamento de insucesso poderia ser evidente. Em todas as visitas, o aluno sempre 

está muito alegre, participa do jeito dele, apesar da dificuldade imensa com o texto 

escrito. No início deste ano, para escrever uma palavra, sempre era preciso soletrá-

la. Já na visita em junho de 2014, me apresentou as avaliações do primeiro 

trimestre, com notas variando de 10 a 8,3 (em Matemática). Estava muito contente. 

Enfim, podemos dizer que o aluno vem seguindo o seu caminho, a seu tempo, em 

seu ritmo. O fato é que as cobranças e os ritmos da escola são diferenciados. 

 

Referencialmente na leitura de Munanga (2001), pudemos refletir sobre a 

importância do professor na formação do cidadão com consciência de uma 

democracia racial. O autor estabelece a formação do professor para romper com o 

ciclo do preconceito. O desafio que se impõe ao profissional da educação é a falta 

de preparo para desvincular-se de uma educação eurocêntrica que recebeu, 

imbuído de preconceitos conscientes ou inconscientes. O cenário de preconceito 

agrava-se ainda quando temos livros e materiais didáticos que apresentam relações 

preconceituosas entre os alunos diferentes, desestimulando-os e tendo como 

consequências: índices de repetência, evasão e fracasso escolar. Sem pretensão de 

que com um único manual seja possível romper com as barreiras do preconceito, o 

autor dialoga a promover a sensibilidade e o engajamento de cada profissional 

comprometido com a questão, salientando que não há fórmulas antirracistas 

prontas, mas convida a enfrentar o segundo desafio de como inventar as estratégias 

educativas e pedagógicas de combate ao racismo e aos modos diferentes de viver. 
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Não é fácil ter como desafio romper com preconceitos arraigados em anos na nossa 

sociedade. Em um aditivo de preconceitos incutidos na cabeça dos professores e 

também entre os alunos, a dificuldade em lidar com as diversidades, mais os 

conteúdos preconceituosos existentes em materiais didáticos, provocam 

desinteresse e até mesmo crença de incapacidade de determinados grupos étnicos. 

 

Apesar de não se ter um método para vencer as situações preconceituosas, 

certamente a educação traz uma ―possibilidade de questionar e desconstruir mitos 

de superioridade e inferioridade que foram introjetados pelas culturas racistas‖, tal 

como mencionou Munanga (2005, p. 17). 

 

Esse autor ainda salienta que a importância do resgate das memórias não apenas 

contribui para o grupo em questão, nesse caso, exemplificado com os negros, mas 

que podemos entender em quaisquer grupos étnicos, pois há uma ruptura dos 

―envenenamentos‖ que causam estruturas psíquicas maléficas provocadoras de 

relações humanas de desiqualdade e intolerância. Na contrução de motivos por se 

intensificar as discussões relativas à pluralidade cultural, Munanga (2005) também 

destaca que as memórias não são de um único grupo étnico, mas são pertencentes 

à cultura e ―mesmo sob condições de desigualdade todos os segmentos étnicos 

favoreceram a formação da riqueza econômica, social e da indentidade nacional‖. 

 

Assim, está definitivamente posto o desafio de enfrentar e criar estratégias 

educativas pedagógicas que rompam com os preconceitos. Sabendo que lidamos 

com humanos, com olhares e vivências culturais das mais diversas e ainda é preciso 

avançar para uma cultura de paz, respeitando as diferenças. 

 

De modo semelhante, podemos chamar a sensibilidade social de Freire (2002) 

através de uma aprendizagem crítica que nos dará elementos para dialogar sobre os 

mundos das pessoas excluídas dos benefícios socioeconômicos que o sistema 

capitalista pode oferecer. Utilizaremos dos subsídios teóricos/práticos do autor para 

que aprofundemos a intimidade com os estudos culturais nacionais.  A temática da 

cultura foi um dos primeiros conteúdos a estimular a compreensão crítica do 
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aprendente no mundo. Segundo Freire, ainda reconhece a cultura do povo como 

porta de entrada para iniciar um diálogo significativo com a realidade, pois esta lhe 

permite captar a riqueza dos conhecimentos presentes do imaginário criativo 

expressos na linguagem. Fundamenta também que a cultura é a condição de 

possibilidade para que o conhecimento seja resultado da investigação que brota da 

relação entre educandos e educadores para que a aprendizagem seja realmente 

significativa, rompendo com práticas educativas invasivas. 

 

Vivemos um cenário de mudanças sociais, como menciona Knijnik (1996), um tempo 

em que ―nossa geografia, social, política e cultural está sendo mapeada‖. Os grupos 

que antes eram minorias agora fazem movimento para terem a garantia de seus 

direitos e obter respeito na sociedade. Assim, esse contexto provoca pensamentos 

em relação aos papéis sociais que as ciências têm nesse mundo globalizado. 

 

Para o grupo de ciganos sujeitos desta pesquisa há certeza de suas habilidades 

com cálculos, uma certeza posta no seu dia a dia, em seus afazeres, principalmente 

nas negociações em que precisam estar prontamente com respostas para as 

barganhas. Assim se fazem processos de cálculos mentais que agilizam a tomada 

de decisões. Ligeiramente, fazem as estimativas e aproximações. Isso está 

vinculado à Matemática erudita? Sim, apesar de que não se pretende dizer que 

essas estão dissociadas. 
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4 OS CIGANOS 

 

Neste capítulo vamos conhecer um pouco da cultura Calon e pleiteamos identificar a 

existência de práticas com as representações matemáticas na comunidade 

pesquisada, indo, também, para os ambientes escolares. As leituras sobre a cultura 

cigana nos permitiram embasamento para compreender ações e reações do grupo. 

Relatamos o cotidiano dos ciganos Calon de Praia Grande, onde foi permitido o 

reconhecimento do fazer matemática sob o olhar da pesquisadora. Com essa 

vivência pudemos notar os indícios do uso da matemática, que nos capítulos 

seguintes foram instrumentalizados para constituir confirmações do que ora fora 

observado. 

 

A aproximação ao acampamento dos ciganos, como já citado, deu-se por intermédio 

do Dr. Egino, cigano que hoje representa o grupo na região, principalmente à frente 

de trabalhos de inclusão social. Dr. Egino é promotor de justiça no município de 

Fundão, apesar de não ser cigano legítimo, tem em sua história a sua avó como 

cigana legítima. Esta fugiu com seu avô não cigano. Foi, então, a partir dessa 

intermediação que fui apresentada ao grupo e houve divulgação dos meus 

interesses acadêmicos. A partir daí, me senti à vontade de conhecer o 

acampamento com treze barracas.  

 

Nesse acampamento estão 13 famílias com 37 pessoas, 24 adultos e 13 crianças. 

Logo organizamos os trabalhos para saber quais as crianças que iríamos 

acompanhar. Totalizaram, em 2013, sete crianças do acampamento e cito seus 

codinomes para facilitar o entendimento dos textos: Maurício (3º ano), Cristiano (4º 

ano), Emiliano (6º ano), Leo (7º ano), Tiago (5º ano), Diego (2º ano), Geovane (9º 

ano). Em 2014, acompanharemos apenas cinco dessas crianças, por motivos que 

serão citados posteriormente, a saber: Maurício (3º ano), Cristiano (5º ano), Emiliano 

(7º ano), Leo (7º ano), Tiago (6º ano). 

 

Saber sobre a cultura cigana sempre gera curiosidade e perpassa o imaginário 

humano. Há poucos registros da história desse povo. Em entrevista e, depois, pelo 

exposto em uma palestra no Curso Escola Sustentável em diálogo com a 
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Diversidade, promovido pela Prefeitura Municipal da Serra-ES em outubro de 2013, 

Dr. Egino relata que, quando um cigano morre, apesar de todo o sentimento de 

perda, há a queima de todos os pertences desse cigano, e essa situação faz perder 

registros históricos entre o grupo, acrescida da questão de tradicionalmente não 

escreverem. Dedutivamente, podemos sentir que há limitação de acesso e 

conhecimento do patrimônio histórico desse grupo.  Teixeira (2008) afirma: 

 

A documentação sobre os ciganos é escassa e dispersa. Sendo ágrafos, os 
ciganos não deixaram registros escritos. Assim, raramente aparecendo nos 
documentos, aproximamo-nos deles indiretamente, através de mediadores, 
chefes de polícia, clérigos e viajantes, por exemplo. Nestes testemunhos, a 
informação sobre o cigano é dada por intermédio de um olhar hostil, 
constrangedor e estrangeiro (TEIXEIRA, 2008, p. 5). 

 

A falta de protagonismo no momento dos registros históricos promoveu relatos de 

injustiça a esse povo. A história escrita sob o olhar de uma das partes provoca 

estenótipos negativos, discriminatórios e até vexatórios.  

  

Toda vivência é essencialmente prática, não havendo preocupação em 

sistematizações e situações futuras. Vivem o dia deles, sem se preocupar com o 

amanhã e nem com registro do passado. Analogamente, usam as expressões da 

linguagem matemática. Nas conversas avaliam, medem, mensuram, estimam, 

calculam juros, porcentagem e negociam, ou seja, a prática matemática se dá de 

forma natural e ininterrupta. Na dinâmica que se insere, usam o cálculo mental e 

estimativas o tempo todo. 

 

É interessante destacar que os Ciganos usam como idioma, além do Português, 

falado predominantemente, outra língua própria, o Romani. Essa linguagem é usada 

como uma estratégia de proteção e reconhecimento no grupo, principalmente em 

caso de pessoas estranhas e possibilidade de ameaça. Se alguém se aproxima do 

grupo afirmando ser cigano, eles procuram dialogar nesse dialeto para terem certeza 

da origem da pessoa, ou ainda se em uma conversa com gajon algo ocorre de 

estranho, eles despertam a atenção dos demais ciganos usando o linguajar próprio. 

Dr. Egino assim reafirma: ―Se numa conversa em grupos, um fala algo que atribui 

ação, os demais vêm em ajuda‖. No entanto, não há prática de escrita. Contou-me 
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da existência de um glossário organizado por José Rogério Frontele Bessa que 

cataloga palavras a partir de entrevista a dois ciganos na cidade de Sobral Ceará. 

 

Nas leituras específicas sobre os Calon, foram encontradas grafias com ―c‖ e com 

―k‖. Como não há uma assertiva, vamos manter neste trabalho a escrita com ―c‖ sem 

flexão em número, ficando sempre Calon. 

 

Como forma de aprofundamento ao mundo cigano, busquei amparo, principalmente, 

no trabalho de tese de doutorado em Antropologia de Florência Ferrari (2010). Assim 

como ela, eu também não sou cigana. Como já desenvolvido na apresentação, me 

aproximei do tema como uma forma de estreitamento das relações preconceituosas 

existentes em ambientes escolares.  

 

Vivemos em um país de muitos grupos étnicos e a sala de aula é o ambiente em que 

há encontro de muitas culturas. Para o profissional da educação, é um desafio 

promover ações de igualdades em espaços tão desiguais, por assim dizer: 

diferentes.   

 

No princípio deste trabalho foi pertinente a dificuldade de apresentar, até mesmo, a 

proposta de trabalho. Muitos não entendiam como a Educação Matemática e 

elementos culturais dos ciganos poderiam se unir. Realmente não foi fácil, e fui 

mesmo alvo de indagações, tais como: ―Já virou cigana? Está morando no 

acampamento? Aprendeu a ler mãos?‖.  

 

Então me ponho a refletir: se pesquisar o ambiente dos ciganos já gera relações de 

preconceitos, imagine manter a coesão em sua cultura de quem realmente é cigano 

em relação às ofertas da sociedade gajon. Para estar entre os ciganos me posicionei 

como pesquisadora e professora, pois já sabiam de minha intenção de analisar a 

aprendizagem e a praticidade da Matemática.  

 

Mesmo assim encontrei dificuldades de avançar com os trabalhos e me aproximar 

de todos. Em certos momentos os ciganos me tratavam como aquela que vai 

ensinar mais, aprimorar o conhecimento adquirido na escola, tal qual fosse um 



71 

 

 

reforço de matemática, e tornar o cigano ―sabido‖ que tanto eles se referem. Em 

outros instantes desconfiam da pesquisadora, não sabendo exatamente o propósito 

de uma pesquisa. 

 

Optei inicialmente pelo grupo de Praia Grande, pois mantém-se mais fixo. As 

mudanças poderiam atrapalhar o desenvolvimento da pesquisa. Nesse grupo a 

maioria dos ciganos, em especial, os que têm crianças em idade escolar, não tem 

mudado muito. Muitos têm negócio na região, têm imóveis alugados e negociam 

(barganham) facilmente por ali, fazendo com que seja a principal fonte de renda do 

grupo.  

 

Na Figura 3, a seguir ilustro o espaço organizacional de uma barraca no 

acampamento que acompanho e em geral também de outros acampamentos. 

Figura 3 - Visão geral da tradicional barraca cigana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, set/2013     

 

Buscando referências de pesquisas no campo que me proponho, cujo objetivo que 

possuo está relacionado em conhecer as origens e o histórico dos ciganos, descrevo 

alguns contextos que comungam com outros pesquisadores dos grupos étnicos dos 

ciganos. 

 

Nas últimas décadas, pesquisadores, ciganos ou não, consagraram a distinção dos 

ciganos, no Ocidente, em três grandes grupos. Na fala de Dr. Egino e na pesquisa 

de Teixeira (2008) há essa confirmação. O grupo Rom, com denominações próprias, 
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em especial, Egino nos falou dos Kalderash, a estes grupos sendo chamados de 

"verdadeiros ciganos" que dedicaram-se a venda de panelas e caldeirões e também 

a cunhagem do ouro, os Sinti, que exerciam trabalhos circenses e os Calon, 

caracterizados pelo trato com cavalos. O acampamento que estamos 

acompanhando é desse último clã mencionado.  

Os Calon, são ciganos que se diferenciaram culturalmente após um 
prolongado contato com os povos ibéricos. Da Península Ibérica, onde 
ainda são numerosos, migraram para outros países europeus e da América. 
Foi de Portugal que vieram para o Brasil, onde são o grupo mais numeroso. 
Embora os Calon tenham sido pouco estudados, acredita-se que não haja 
entre eles algo que se assemelhe à complexa subdivisão dos Rom. 
Historicizar os ciganos nos remete a compreendê-los na sua pluralidade e 
no seu excepcionalismo (TEIXEIRA, 2008, p. 10). 

 

Para um cigano que mantém a origem de vida em acampamento está cada vez mais 

difícil e, quando experimentam a casa, muitas vezes abandonam as raízes, até 

mesmo a negam, em virtude da discriminação sofrida. Isso também ocorre para os 

que estudam mais e passam a ter posições sociais elevadas, não evidenciando que 

aquele que opta por estudar e manter-se no acampamento não possa ser 

integralizado socialmente. 

  

4.1 ORIGEM 

Ferrari (2010, p. 66) cita em sua tese o trabalho de Judith Okely, que defende como 

origem dos ciganos na desintegração da sociedade medieval e no surgimento da 

sociedade industrial e urbanizada. Assim, os grupos nômades opõem a esse modelo 

de sociedade da ideia de trabalho assalariado, o grupo se mantem diferente, 

resistindo ao proletariado.  

 

Ao indagar as lideranças do grupo Calon, sobre as origens do seu povo não há uma 

convicção. Informam que já ouviram falar que são advindos do Egito ou da Índia. 

Apoiada no texto antropológico de Ferrari (2010, p. 77), a mesma descreve a 

semelhança linguísticas entre o Romani com as línguas Indo-arianas, o que pode 

caracterizar a possível origem. 

 

A pesquisadora e as referências as quais utiliza não se amparam em uma só origem 

do povo Cigano. Atenho-me em um ponto que torna a descrição minuciosa da 
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origem desse povo uma necessidade secundária. O que se tem em primazia é o 

remeter a um olhar da continuidade desse grupo nos anos de história da 

humanidade, que se justificam por meio de sua resistência ao modelo dominante 

desde o princípio. 

 

Os ciganos chegaram ao Brasil no século XVI. A primeira menção documental data 

de 1574, a partir da ordenação de degredo de Dom Sebastião a Johan de Torres e 

sua família, sob pena de trabalhos forçados em terras brasileiras. Esse relato 

condiciona o início da história desses brasileiros a serem, infelizmente, fadados a 

rumos de preconceitos. Ainda hoje muitas pessoas visualizam nos grupos dos 

ciganos características preconceituosas. Mesmo em um trabalho antropológico 

como aquele que me atenho em busca de referências etnográficas de base encontro 

a assertiva da falta de pesquisa sobre a origem cigana.  

 

A partir do século XVIII os registros se tornam menos escassos, de acordo com o 

historiador Teixeira (2008), mas os relatos ainda apoiam-se em degredos às 

colônias ultramarinas, motivados por perseguições e condenações. Não houve 

listagem dos exilados e total descontrole dos embarcados nos navios cargueiros 

vindos para Brasil. 

 

Em 1936 há uma publicação de José de Oliveira China, junto à revista do Museu 

Paulista, tendo a apresentação de Affonso de Taunay, em que o texto apresenta 

características etnográfica dos ciganos, mas não houve trabalho de campo. O 

propósito desse trabalho foi demonstrar a presença cigana com significativa 

amplitude pelo solo brasileiro, estendendo-se de norte a sul. E ainda caracteriza os 

Ciganos Calon como ciganos brasileiros. Assim, Ferrari apoiada nesse texto, relata. 

 

O autor (China) distingue os ciganos brasileiros (Calon) – descendentes dos 
degredados dos tempos coloniais – dos ciganos estrangeiros ou extra-
ibéricos (Rom ou Roma), que aqui têm chegado depois da nossa 
emancipação política, tanto nos tempos do Império como nos tempos da 
República. O autor aventa ainda a hipótese de que novas camadas de 
―ciganos estrangeiros‖ tenham se reunido em bando de ciganos 
pertencentes ―a primitiva camada‖ composta de ciganos ibéricos 
degredados (FERRARI, 2010, p. 87). 
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O peso da história, nos poucos registros dos Calon e demais ciganos, traz um 

contexto capaz de diminuir esse povo, que, advindo ao Brasil por intermédio de 

condenações, geram preconceitos. Mesmo na atualidade, em entrevista com o Dr. 

Egino, houve a fala que caracterizava os Ciganos Rom como legítimos, 

diferenciando dos Calon. 

 

Não podemos julgar ações dos grupos dominantes, tal como extradições de famílias 

inteiras feitas no século XVI e seguintes. Apenas há o relato da deportação, sem se 

saber causas ou mesmo contextos que levassem a essas penas. Mesmo assim, 

dirimir penas que se alastram por gerações não se torna cabível. 

 

Não se deseja fazer juízo de valores, mas entender o Povo Cigano como integrante 

da formação histórica do povo brasileiro. Ter a consideração de que são 

constituintes de nossa gente com direitos garantidos por lei. Devem ter 

oportunidades, pois, assim como outras etnias, sofrem com a dominação de grupos 

por optarem por modos de viver alternativos. Nesse pensamento, Simões (2007) 

também nos ajuda a refletir: 

 

Apesar dos ciganos fazerem parte da identidade social brasileira, sua 
imagem continua sendo vista pela sociedade com o mesmo preconceito e 
descriminação de outros tempos. Soma-se a isso o desinteresse com que 
as autoridades brasileiras vinham historicamente tratando sua existência e 
sua importância na composição do patrimônio cultural (SIMÕES, 2007, p. 
19). 
 
 

Aqui sinto mais uma vez a importância desta pesquisa; precisamos de políticas 

públicas, em especial educacionais, que atendam à diversidade de nosso povo 

brasileiro e assim deve também ser o direcionamento das propostas e as devidas 

ações nos assuntos educacionais.              

4.2 VALORES E ESPIRITUALIDADE 

A existência de regras no grupo cigano Calon se dá por meio do código de honra 

que hierarquiza as lideranças pelas conquistas de convivência humana, e não por 

condição de acúmulo de bens, como se dá no sistema capitalista. Essa ideia 

também é endossada por Ferrari (2010, p. 67): ―A honra deriva do domínio sobre as 
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pessoas e não do domínio sobre as coisas‖. Ao conviver com o grupo é possível ter 

esse sentimento. O viver e a condução do grupo determinam a liderança. 

 

O termo vergonha é muito usado e passa a ser o condutor limitador das ações. É 

visto como algo positivo. Um conceito muito diferente do que se atribui no meio 

cultural geral e também no escolar. A tese de Ferrari desponta para esse valor – ―a 

vergonha‖ – como sendo muito presente entre os ciganos, não sendo um sentimento 

apenas de caráter próprio, mas ―vergonha nossa‖, em que ações individuais 

provocam vergonha ao grupo. 

 

Na entrevista, Dr. Egino falou-me que os ciganos se apresentam com uma 

espiritualidade muito presente, também exposto pela quiromancia: ―Ler mãos é um 

ato espiritual, nem todos estão no amadurecimento espiritual para ouvir. O seu valor 

não se traduz em materialismos e, sim, em voluntariamente ter acesso às questões 

espirituais que enriquecem por meios não materiais‖. Apesar disso, no grupo 

observado não há essa prática. Dizem que não receberam o dom. 

 

No acampamento a maioria adota o catolicismo, tem em Nossa Senhora Aparecida 

um respeito religioso, fazendo do dia 12 de outubro um dia de festa no 

acampamento. Mas não deixam de participar de outras religiões inclusive 

pentecostais, embora sem uma periodicidade de visitações.  

 

Um aspecto curioso é a observação geral de considerar o cigano machista. A mulher 

tem, sim, um papel mais reservado ao lar, porém, a meu ver, não inferior. Nas 

situações culturais harmoniza-se na vivência cotidiana, tanto que é de relevância 

destacar que durante todas as visitas não houve gestos e nem palavras postas a 

diminuir a mulher em sua importância ao grupo. No olhar da sociedade em geral, 

talvez a classificação como machista ocorresse, uma vez que a mulher cigana não 

trabalha fora de casa e é responsável por todos os afazeres domésticos e os 

cuidados com os filhos. 

 

Os ciganos casam-se muito cedo. Nos casos de casamento entre ciganos são feitos 

os acertos que auxiliam o início da vida conjugal. A menina cigana vem viver no 
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acampamento do marido e contribui na comunidade, com especial atenção aos seus 

sogros. Também pode acontecer o casamento entre cigano e gajin, sendo raro 

ocorrer o contrário: um gajon unir-se a uma cigana. Nesse acampamento há um 

exemplo, o pai de Maurício não é cigano legítimo, mas tem ―alma cigana‖, como eles 

mesmo dizem. 

 

Planejam o nascimento de seus filhos, informação confirmada pelo Dr. Egino em 

entrevista e também pelos próprios ciganos do acampamento de Praia Grande. No 

início de sua vida conjugal, constroem sua tenda e geralmente possuem o mínimo 

necessário para a sobrevivência de um cigano: uma cama, mesa com quatro 

cadeiras, panelas, máquina de lavar roupas, geladeira e freezer, um armário de 

roupas e outro para os utensílios de cozinha, um fogão e um aparelho de som.  

 

Vivem de maneira simples e com despesas controladas, ampliam primeiramente o 

seu capital e aguardam o momento mais propício ao consumo. Desse modo, 

mostraram indícios de uma noção apurada da matemática, nos levando 

dedutivamente a entender o grupo com uma organização e planejamento apoiados 

em educação financeira prática. 

 

Atualmente utilizam de eletrodomésticos que facilitam as tarefas domésticas. Isso é 

importante para desmistificar que ser de outra cultura implica ter limitações de 

acesso a equipamentos disponíveis à época vivenciada. Há crenças de que, para as 

pessoas que se padronizam de acordo com as forças dominantes, o acesso ao 

consumo é permitido, e os que optam por organizações diferentes precisam se 

manter congelados historicamente e tecnologicamente. Observe que na Figura 4 

mostrada a seguir vemos os mesmos equipamentos e eletrodomésticos existentes 

em qualquer lar gajon. 
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Figura 4 - Principais pertences materiais de um cigano. 

 

Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

4.3 COTIDIANO 

A paixão pelos cavalos e o prazer das negociações, “a breganha,” como eles falam, 

propõe aos ciganos certa oposição às rotinas e modelos prontos de uma sociedade 

dominadora e exploradora de mão de obra. Tanto que é possível a caracterização 

de um cigano em relação ao trabalho com frases do tipo: “Cigano não trabalha”, 

referindo-se ao trabalho rotineiro. Mas começam a ceder e modificam essas ideias, 

pois já há aqueles que trabalham fora e com caráter assalariado, como é o caso 

observado de um cigano do referido acampamento, que faz entrega de gás de 

cozinha com a sua moto, o que não o limita nas negociações tradicionais. 

 

Ao refletir sobre esse contexto, sempre sinto que essa resistência às formalizações 

profissionais e do mercado de trabalho foi o que mantiveram como características 

sociais e culturais. A ideia é que, a partir dessa ―domesticação‖ da escola, essas 

raízes podem ser modificadas. Torna-se necessário, portanto, a discussão crítica e 

definição enquanto grupo das direções relacionadas à educação.  

 

Gostam muito de festas e costumam participar de festas fora, em outros 

acampamentos, no Espírito Santo ou fora do estado. Durante a pesquisa foram 
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convidados para um casamento em Ipatinga e aproximadamente a metade do grupo 

viajou para participar. Não saem todos até mesmo para segurança do local.  

 

As atividades no grupo visitado são bem separadas em relação ao gênero, 

apontadas como trabalho de homem e trabalho de mulher, onde cada um assume as 

ações que lhes cabe. 

 

Os homens atuam nas construções de barracas e fazem manutenções somente 

quando preciso, com auxílio de companheiros do grupo. As barracas são amplas e 

bem abertas. Planejam bem a posição de montagem e a entrada é pela parte da 

frente, diferente dos ciganos de Minas Gerais, que entram pela lateral da barraca, 

como nos diz Dr. Egino. Quando indagados sobre a escolha de posicionamentos 

dizem que sempre foi assim. Utilizam uma inclinação que propicia o escoamento da 

água da chuva.  

 

Especificamente, o grupo de Praia Grande é dono do terreno em que estão 

acampados. Pagam mensalmente um valor, tal como uma prestação do local, mas 

não me informaram detalhes da negociação. Não precisam aventurar-se para 

conseguir rancho. Diante dessa fixação já possuem algumas construções em 

alvenaria (fig. 5), com uma arquitetura própria: ―nós tiramos de nossa cabeça 

mesmo, precisamos de espaço e optamos por uma construção parecendo um 

galpão‖, me disse um cigano quando indagado sobre a opção do modelo de 

construção. Para essas construções contratam serviço de pedreiro, não tendo 

habilidades com construções, e preferem manter-se nas atividades de barganhas. 

 

Figura 5 - Frente do acampamento: uma das casas de alvenaria, mostrando uma 
varanda grande. Ao lado o barracão onde acontecem as festas e as reuniões. 

 

Foto do Fonte: pessoal da pesquisadora. Dez/13 
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Essa sedentarização tem feito com que os ciganos preparem suas hortas (fig. 6),  

com alguns temperos e hortaliças, cebolinha, temperos verdes, quiabo, mandioca e 

um pequeno pomar, com o cultivo de banana, cana, mamão, jaca, acerola, guaraná, 

milho, abacate. Assim, têm auxílio na alimentação. 

 

Figura 6 - Foto dos cultivos no acampamento 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

 

 
Os homens fazem trabalhos artesanais como trabalhar o couro para confecção de 

chicotes, trabalham com cavalos, preparam tarrafas, mas o ponto forte e no qual 

mais se interessam são as negociações. Acham que o artesanato toma muito tempo 

e é um produto de baixo valor agregado. Com muita facilidade avaliam preços de 

carros, estimam valores de bens, venda de animais e aluguéis. Alguns já trabalham 

em outras atividades. Nesse grupo tem aqueles que trabalham com entrega de gás 

e água. Ainda participam e organizam cavalgadas. O cigano da foto da Figura 7 

costuma comprar suas selas, arreios e bota prontos, geralmente em casa de 

materiais agrícolas.  

. 
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Figura 7 - Carroça usada nas cavalgadas. Sempre mostrada com orgulho. Exemplo 
cultural para as crianças. 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

 

Negociam constantemente com os gajon. Geralmente essas pessoas é que 

procuram os ciganos para proceder nas negociações. Como já citado o cigano 

possui uma educação financeira, raramente entra em dívidas, aguardando sempre o 

momento mais propício para compra e venda. O líder do grupo me disse em uma 

conversa: ―Cigano, já sofreu muito preconceito, os gajon tratavam os ciganos muito 

mal. Hoje, nós não precisamos do gajon pra nada. Eles é que precisam do cigano. 

Vêm ao acampamento para pedir dinheiro emprestado‖. Essas negociações 

garantem a principal fonte de renda, acrescido dos aluguéis dos imóveis. 

 

Pude presenciar várias vezes a inclusão do acampamento como roteiro de mercado 

para pessoas que trabalham vendendo produtos, por exemplo, venda de ovos, 

galinha, perfume, bombom. Isso significa que os ciganos são potenciais 

compradores desses produtos. 

 

A seguir relato momentos já vivenciados por meio das visitações do trabalho de 

campo, cujo objetivo é identificar a utilização de situações culturais e cotidianas 

aplicadas pela comunidade cigana, que em forma natural caracterizam o uso da 

matemática.  

 

Esses momentos destacados ocorreram durante o jogo de cartas denominado ―pif 

ou pife‖. Esse é um jogo muito comum entre os ciganos, que passam as horas vagas 
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nessa divertida atividade, o que envolve também um exercício de lógica e prática de 

cálculos matemáticos. 

 

A primeira vez que os vi jogando, foi em um dia que havia marcado a visita à escola, 

pois havia planejado assistir à aula da professora de Maurício e depois da Angela, 

professora de Tiago. Pude acompanhar as atividades desenvolvidas na sala de 

Maurício e o seu envolvimento e desenvoltura na hora de responder aos 

questionamentos propostos pela professora durante a aula de matemática. Mas a 

escola estava sem água e não havia como manter a higiene dos banheiros, preparar 

a merenda e nem como as crianças matarem a sede, portanto, foram liberados mais 

cedo. Assim, para aproveitar a minha estada no bairro fui até o acampamento por 

volta da hora do almoço.  

 

Fui bem recebida e, quando falei que não teria aula à tarde devido à falta de água, 

os meninos ficaram ―numa alegria que só‖. Emiliano, que já estava chateado em ter 

que largar a rodada de Pif que estava acontecendo, retornou o olhar ao jogo 

perguntando em reforço: ―Não vai ter aula mesmo, não?‖. Respondi que não haveria, 

e ele sentou no banquinho de madeira para continuar sua ―aula‖ de matemática 

aplicada. 

 

Quem quiser participar do jogo terá que adquirir grãos de milho (ou feijão), que 

servem de aposta, sendo uma relação unívoca entre o grão e um real (em dinheiro). 

Portanto, se quer jogar, deve depositar o seu dinheiro sob um material 

emborrachado posto sobre a mesa e tomar os seus grãos correspondentes. A cada 

partida aposte os grãos, ganhando, levará todos os grãos que foram apostados 

naquela rodada. Se quiser fazer novos depósitos, pode fazê-los a qualquer 

momento, com dinheiro, é claro. Ao final, troque novamente os seus grãos pelo 

dinheiro do depósito correspondentes aos grãos que está de posse. 

 

Nesse dia só os homens jogavam, algumas mulheres os rodeavam, acompanhando 

o jogo. Indaguei se elas poderiam participar e disseram que não tem nenhum 

problema. Inclusive me convidaram para participar e, apesar de conhecer o jogo, me 
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senti desqualificada para tal. Sei que cigano ―é sabido‖, e fiquei com medo de 

perder.  

 

Sugeri que da próxima vez traria o milho, mas já de imediato me alertaram da 

existência do lastro entre o milho e o dinheiro ―depositado‖. E assim retrucaram: ―Só 

depois que guardar o dinheiro é que pode começar a jogar. O milho pode até ser o 

seu, mas precisa colocar o dinheiro sob a mesa‖. 

 

Nesse jogo são usados dois baralhos, totalizando 104 cartas. Não se impõe o limite 

de jogadores, mas no mínimo duas pessoas. Tira-se a sorte para determinar quem 

distribuirá as cartas. O jogador da direita do embaralhador/distribuidor é quem 

cortará as cartas em porções de dois montes, não necessariamente do mesmo 

tamanho. As distribuições ocorrerão sucessivamente do primeiro jogador à sua 

esquerda, ao segundo etc., por quem embaralhou. O jogo segue no mesmo sentido, 

ou seja, no sentido horário. 

 

Cada jogador receberá nove cartas, o restante fica sobre a mesa, para serem 

―compradas‖ uma a uma pelos jogadores no momento de sua jogada. São feitas, 

então, as apostas. O objetivo do jogo é a composição das cartas em duas trincas e 

mais uma “carreirinha”. Para formar as trincas valem três cartas sequenciais do 

mesmo naipe ou, então, do mesmo valor, porém de naipes diferentes. A sequência é 

dada por A, 2, 3, 4... J, Q, K; sendo o A circunvizinho do K ou do 2. A carta curinga 

encaixa-se em qualquer dupla, ajudando a formar também uma trinca. A 

―carreirinha‖ só poderá ser feita sequencialmente, necessitando de 4 cartas para 

completá-la, muitos denominam ―bater com as 10 cartas‖. 

 

Na primeira jogada, o jogador comprará uma carta do monte e então decide se 

usará a carta em sua jogada ou será descartada, construindo um monte de descarte. 

Os jogadores vão tentando montar as suas trincas e, a cada jogada, em sua vez, o 

jogador optará por comprar uma nova carta ou pegar a última carta descartada do 

monte de descarte, sendo que em qualquer das duas hipóteses deverá liberar uma 

carta da mão, colocando-a sobre o monte de descarte. Se o jogador estiver 

esperando a última carta para ―pifar‖ – que é ganhar o jogo – e ela for descartada, 
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ele poderá se manifestar a qualquer instante, independentemente de sua vez de 

jogar e, então, ganhar a partida.   

 

Acompanhei mais de perto a jogada de um dos jogadores, olhando as estratégias 

construídas. Ele agregava cartas onde as possibilidades eram maiores para o 

fechamento da trinca, por exemplo: tinha um 5 de paus e 5 de copas, mas mantinha 

o 4 de paus, pois assim, quando tivesse a oportunidade de ter um outro 5 (de ouro 

ou espada) e ainda o 3 ou o 6 de paus, teria uma trinca fechada, passando a 

descartar o que já não mais interessava. De modo lógico essas montagens eram 

assim feitas. 

 

Verdadeiramente, não sabiam me dizer a origem do jogo. Eu mesma já conhecia o 

jogo de outras situações, podendo ser caracterizado como um jogo popular e não 

específico do povo Cigano Calon, mas as crianças também participam, sendo 

estimuladas a construir suas estratégias e, mesmo que informalmente, faziam 

análises combinatórias e probabilidades das melhores jogadas, sendo forte estímulo 

para a construção de um pensar matemático. Jogos como esse usado na 

comunidade e outros jogos naturais entre os grupos familiares apresentam um rico 

contexto na exploração dos conceitos matemáticos e que, de maneira geral, são 

desconhecidos da escola e podem, inclusive, desconsiderá-los. 

 

As mulheres ficam por conta de atividades domésticas. Há uma preocupação 

constante com a higiene da barraca e reclamam que, por ser aberta, tem muita 

poeira e quando chove fica ―lameada‖. Naquele local específico venta muito, pois 

fica no alto e muito próximo ao mar. A parte de recepção da casa tem uma mesa 

com cadeiras, uma pia, uma prateleira aberta de madeira com máquina ―tanquinho‖ 

para lavar roupas. O ambiente é dividido por uma cortina de cor forte, produzida 

muitas vezes pela própria mulher e ao fundo do acampamento há camas e armários 

de roupas.  

 

Em conversa com as ciganas num momento em que víamos fotos de outros 

acampamentos em que mostrava as ciganas lavando roupa à mão, relembraram 

daquele tempo e disseram que estavam com saudade, assim as conversas eram 
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mais animadas. ―Agora cada uma fica em sua barraca na hora de lavar roupa, nossa 

vida está boa demais‖, falou-me a animada cigana.  

 

Há algumas que fazem unhas, mas vem de vontade própria, não existe preocupação 

em ensinar e nem motivar a nada que seja alheio ao seu dom. Se a pessoa se 

interessar, ela busca meios de aprender. A quiromancia, ou seja, a leitura de mãos, 

não é praticada por nenhuma cigana nesse acampamento. Acreditam que não 

receberam o ―dom‖, mas creem que é possível alguém saber mesmo, receber uma 

vidência. A figura 8 mostra as ciganas exercendo com cuidados familiares. 

 

Figura 8 - Ciganas e algumas crianças do acampamento. 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

 

Além dos cultivos já mencionados, têm algumas plantas que usam para remédios, 

tal como o boldo. É comum terem galinhas e cachorros como animais de estimação, 

que são criados soltos. As mulheres têm o tempo praticamente todo tomado aos 

cuidados dos filhos e da casa. 

 

Interessam-se por costura, (fig. 9) fazem a modelagem a partir das roupas também 

já prontas. As que costuram usam essa habilidade como fonte de renda, mas 

apenas para as ciganas. Algumas pedem para costureiras de fora produzirem suas 

saias. Atualmente aceitam usar blusas compradas prontas para o dia a dia. Sentem-

se muito bem e belas com o uso dessa indumentária. Produzem as cortinas e roupa 

de cama e decorações da barraca, tal como tapetes.   
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Figura 9 - Cigana preparando o seu próprio vestido 

.  

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

. 

A cigana fotografada (fig. 9) costurando tem por costume sempre que faz uma roupa 

para ela, fazer também para sua filha, uma das poucas meninas do acampamento. 

Compram os tecidos, geralmente, em Aracruz, acham que é mais fácil e a oferta de 

tecidos é mais vasta. Também vão à Serra e Vila Velha, municípios próximos com 

comércio desenvolvido. 

 

Uma das ciganas que muito contribui com essa pesquisa, até mesmo mãe de três 

crianças que acompanhamos, diz que ajuda nas tarefas de casa quando é de 

Matemática e ainda fala que a matéria é fácil, mas presenciei-a corrigindo 

concordâncias nos textos de Tiago.  

 

Ela é mãe de Leo, de 14 anos, que em 2013 fazia o 7º ano à tarde, e em 2014 

continuou no mesmo ano escolar. Esse aluno ficou retido, pois não entregou as 

atividades e trabalhos solicitados. No entanto, em entrevista com a professora do 

aluno, em 2013, ela afirmou que sabe que o aluno tem compreensão das situações 

matemáticas apresentadas na sala de aula, mas dificilmente entrega uma atividade, 

dificultando a avaliação sistemática da escola. A professora que o acompanha em 

2014 diz que tem dificuldades de motivar a participação do aluno. A diretora da 

escola, conhecendo o aluno, afirma a facilidade de negociação e aplica esse 

conhecimento sempre que pode. É crescente o desinteresse do aluno, que já 

querendo seguir a tradição cigana. Além disso, iniciou um namoro com uma vizinha 

gajin, o que deixou os pais muito aflitos, mas logo a menina mudou do bairro. 
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Atualmente, Léo está de casamento marcado com uma cigana que mora em Minas 

Gerais. As famílias estão em acordo, mas o casamento deverá acontecer em março 

de 2015. As festividades ocorrerão na terra da menina e o casal irá morar em Praia 

Grande. Diante do propósito desta pesquisa, as observações acerca deste jovem 

serão relatas e analisadas por tempo inferior aos demais. 

 

Seu outro filho, Tiago de 10 anos, que em 2013 cursou o 5º ano pela manhã e em 

2014 está no 6º ano no matutino, tem obtido o sucesso que a escola espera, o que 

não deixa de ser motivo de orgulho na comunidade. Vamos descrever, 

posteriormente, algumas atividades que acompanhamos com esse cigano 

pesquisado.  

 

E o terceiro filho, Diego com 8 anos, tem dificuldade motora, devido a uma falta de 

oxigenação em seu nascimento, fazendo com que tenha acompanhamento de 

educação especial na escola. A mãe reclama que o menino não tem evoluído muito 

na escola, pois ainda não escreve, justificado pelas limitações que possui; mas, 

nada deveria impedi-lo de ler, por exemplo. Contudo, as professoras que o 

acompanham estão satisfeitas com o seu desenvolvimento. 

 

Além dessa família, acompanhamos também Maurício, que em 2014 repete o 3º 

ano. Quando se refere a cálculo matemático ele consegue responder, mas suas 

limitações estão mais acentuadas na linguagem escrita e leitura. É muito prestativo 

na escola, sempre está ajudando a professora ou quem precisar dele. Na 

comunidade ajuda o pai no zelo com os cavalos. A concentração é bastante limitada, 

o que dificulta ainda mais a leitura. No começo da pesquisa, para que conseguisse 

escrever uma palavra, era preciso soletrá-la. Em junho de 2014, pude notar o quanto 

melhorou em termos de leitura e escrita, mesmo ainda apresentando limitações. 

Esses aspectos, que para as condições escolares são limitadores, não incomodam a 

criança. Maurício é muito feliz e está sempre animado e predisposto a colaborar em 

atividades que não levem muito tempo, a não ser soltar pipa. 
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Os irmãos Cristiano e Emiliano, filhos do líder do acampamento casado com uma 

cigana legítima, também têm obtido muito sucesso na escola. Por lá todos gostam 

muito deles e, sempre que podem, falam da rotina cigana. Cristiano está fazendo o 

5º ano com uma ex-professora de Emiliano, que não se cansa de elogiá-los. O 

Cristiano já está no 7º ano. Pela manhã a mãe sempre pede auxílio aos meninos 

para cuidados com o irmão mais novo enquanto está atarefada com a organização 

da casa e o preparo do almoço, que ocorre por volta das 10h da manhã. 

 

As crianças são livres, andam muito pelo bairro, ora estão em um lugar, ora em 

outro. Essa postura torna um pouco difícil a disciplina exigida pelo estudo com a qual 

nos acostumamos. Gostam de soltar pipa (fig. 10). É uma brincadeira conhecida em 

diversas regiões brasileiras. Não as confeccionam, mas fazem manutenções em 

suas próprias pipas ou naquelas que encontram. As crianças do acampamento se 

divertem bastante com essa brincadeira.  

 

 
Figura 10 - Crianças soltando pipa no acampamento. 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

 

Uma outra brincadeira é a Marimba (fig. 11). Essa brincadeira consiste em amarrar 

uma pedrinha ou pequenos galhos de árvores na extremidade de uma linha 

(barbante). Quando pronta, todos jogam suas marimbas para um ponto central, o 

que fará ocorrer o entrelaçando as linhas, e assim passam a puxá-las. Aquele que 

tem sua linha estourada sai do jogo. As crianças atribuem que um barbante 

resistente determina o vencedor. 
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Figura 11- As crianças estão se divertindo com a brincadeira de Marimba. 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. set/13 

 

4.4 ESCOLARIZAÇÃO 

Na tese de Ferrari (2010), há um apontamento quanto às questões relacionadas à 

escolarização dos ciganos. Em seu texto ela faz as diferenciações dadas por meio 

das políticas nacionais, que ocorrem pelas legislações intrínsecas a cada Estado-

Nação espalhado pelo mundo. Mas, já de antemão, afirma que de maneira geral o 

cigano não atribui valores positivos para a escola. Mesmo em sistemas de ensino 

público, universais, obrigatório e laicos, como é a educação francesa.  

 

Acrescentou que também os brasileiros fazem os ciganos não levar a frequência à 

escola durante muito tempo nem a altos níveis de escolaridade. Esse autor afirma, a 

partir de suas referências, como causa desmotivadora a essa continuidade, a 

homogeneidade social apregoada pela escola e a preparação para o mercado formal 

de trabalho. 

 

Em entrevista com Dr. Egino, o mesmo relata algo parecido: “O cigano não vê 

motivo para levar os estudos adiante se ele vive bem negociando e seu filho também 

vai ser um negociante‖. 
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Ainda na ocasião dessa entrevista, relatou a falta de crença do povo cigano, no 

sentido de obter posições mais elevadas na sociedade.  

- O cigano ainda acha que não é capaz de ocupar importantes posições na 
sociedade. Eu mesmo não tinha pensado em ser Promotor de Justiça. Mas, 
decidi estudar e fazer Direito. Achando que eu era menos do que os 
demais, então estudava com mais afinco, isso era motivador para mim. 
Sabia que outras pessoas eram mais preparadas do que eu. O mesmo 
aconteceu no concurso público, não sabia que iria dar certo, mas tentei, 
acreditei, me dediquei. O que falta ao cigano é acreditar que pode chegar 
onde quiser, basta se preparar. A família cigana precisa ter essa visão para 
orientar o seu filho. Todo cigano é capaz, como qualquer outra pessoa. 
Muitos pais ciganos falam; ―porque vou mandar meu filho à escola? Ele vai 
ganhar muito mais trabalhando com barganhar como eu faço‖. As pessoas 
precisam entender que estudar é mudar os seus pensamentos e acreditar 
que podem melhorar e contribuir para o grupo que pertencem.  

 

Apesar de serem semissedentários, os ciganos observados nesta pesquisa 

possuem entre si uma rede de parentesco em vários acampamentos, que faz com 

que mudem com facilidade. Explicando: o acampamento continua no mesmo local, 

as pessoas é que mudam quando lhes convém. Em contrapartida, os ciganos que 

possuem crianças em idade escolar evitam um pouco mais mudarem-se. Mas ainda 

ocorre, como relatou-me uma professora da EMEF Praia Grande (fig. 12). 

Os alunos que são de origem cigana são muito educados, bem alegres e 
marcam muito a presença na sala de aula, principalmente quando são 
indagados para contarem sobre a vivência no acampamento, não deixam de 
contar sobre as festas. Mas, assim mesmo, já tive alunos que estavam 
muito bem de notas, dava para passar de ano e tiveram que mudar. 

 

Figura 12- Escolas onde estudam as crianças ciganas integrantes da pesquisa 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Out/13 
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As crianças estudam em escolas Municipais de Fundão, sendo que a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Praia Grande, que atende as crianças até 

o 5º ano, é um anexo da Escola Municipal Comunitária de Ensino Fundamental 

(EMCEF) Praia Grande, que atende o Fundamental II, ou seja, do 6º ao 9º ano. As 

visitações ao acampamento e à escola provocaram um constante repensar entre o 

que foi planejado e, em cada vivência, pode-se entender os embasamentos teóricos 

adquiridos. Assim, se buscam as releituras, que se reestruturam em uma 

contribuição embasadora para as constituições da pesquisa. 

 

Muito me intriga imaginar o tanto de barreiras que um Calon vivencia, por permitir 

que o seu filho conviva no meio gajon na escola. Temo que a escola esteja 

rompendo com o comprometimento das relações educacionais próprias ao grupo. 

Isso não é discutido intergrupo. Eles estão deixando a cargo da escola o 

direcionamento da relevância do estudo. Uma cigana lastimou que as crianças que 

frequentam a escola estão com desenvolvimento aquém do que ela esperava e fala: 

―Esses meninos vão para a escola, mas sabem pouco‖. 

 

Essa ação ―de deixar a cargo da escola‖ não difere dos demais gajon. Uma parcela 

significativa dos pais não acompanha o desenvolvimento educacional dos filhos no 

ambiente escolar. Essa atitude é rechaçada por uma das pedagogas da escola 

pesquisada, quando a mim desabafou sobre o descomprometimento de alguns pais.  

 

Organizamos uma palestra com uma psicóloga para tratarmos de como os 
pais poderem ajudar os filhos para um melhor desenvolvimento da 
aprendizagem e apareceram apenas cinco pais. Ainda bem que tinham 
muitos professores, pois eles vieram para contar como uma reposição de 
aula de um dia que fizemos paralisação. Nos sentimos desmotivados e 
sozinhos. Os pais acham que a obrigação deles é só vir matricular o filho. 

 

Além disso, faz-se necessária a conscientização dos pais e familiares do papel que 

cabe a eles na formação das crianças e jovens. A família Calon, de modo geral, é 

compromissada com os filhos, mas limitando-se mais às orientações no universo 

Calon de sua comunidade. 

 

Em termos de acompanhamento familiar, descrevo a seguir momentos relativos a 

uma das visitas, quando Tiago, um dos meninos do acampamento, tinha um trabalho 
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de matemática para fazer (fig. 13). Pude assistir à execução dessa atividade 

extraclasse. Antes de escrever, ele falava a resposta e a mãe olhava e 

acompanhava a construção das respostas. Quando tinha algum erro ela corrigia. 

Apesar do pouco estudo, mostrava habilidade nos cálculos. Relato, em sequência, 

as questões propostas e os acontecimentos durante a execução da atividade. 

 

Situação na primeira atividade:  

Rui, João e Mauro tinham que atravessar um rio de barco. A capacidade do barco é 

de 150 kg. Rui tem 75 Kg, João 50 Kg e Mauro 150 Kg. Os três podem atravessar o 

rio ao mesmo tempo?  

 

Análise de Tiago: - Mauro já tem 150 kg, ele não pode ir com ninguém.  

 

A travessia pode ser feita de um de cada vez?  

 

- Aí, dá. Porque nenhum deles pesa mais do que o barco pode aguentar.  

 

Rui pode ir junto com João no mesmo barco?  

 

- Rui tem 75 e João 50, isso dá 50 + 50 + 25, então 125 kg, isso é menos do que 

150 kg então dá para aguentar.  

 

Figura 13 - Foto da criança cigana fazendo a atividade. 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Set/13 
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A segunda atividade de Tiago era completar o número que faltava e a professora 

assim organizou:  

a) 5 x 8 =  x 3 =   x 3 =    c) 40 : 2 =   : 2 =   : 2 =   

b) 6 x 3 =   x 3 =   x 3 =     d) 54 : 3 =   : 3 =   

 

No processo de entendimento o aluno deveria responder o produto ou o quociente e 

a seta indicaria que esse resultado seria imediatamente recalculado seguido a 

operação matemática posterior. Para fazer as multiplicações, Tiago fazia somas de 

parcelas e ia acumulando mentalmente valores, por exemplo, 40 x 3: somava 40 + 

40 = 80 e depois mais 40 e chegava a 120. Não preparava a conta usando 

algoritmos. Pedi a ele que descrevesse como obtinha a resposta. 

 

Na divisão, separava grupos: ―40 : 2 é 20 com 20‖. Quando fez 18 x 3, raciocinou: 18 

+ 18, separou 10 + 10 e 8 + 8 = 36. Na divisão de 54 : 3, disse que era 27, sendo 

imediatamente alertado pela mãe. 

 

 Então insistiu: - “Tá certo”, olha só 50 é 25 + 25 e 4 é 2 + 2, então 27.  

 

A mãe então fala: Mas é pra dividir em 3, então ele percebe o erro de interpretação.  

 

A última questão era uma sequência de atividades de divisão para ser usado o 

algoritmo. Nela Tiago tinha muita dúvida do que iria ao quociente e o que era o 

resto. Agia através das instruções recebidas na escola e não ativou nenhuma outra 

estratégia mental. Quando terminou a tarefa pediu a mãe para faltar no dia seguinte.  

 

Um aspecto a considerar está relacionado ao fato de que nem sempre a família tem 

um repertório de saberes escolares capazes de acompanhar, direcionar e contribuir 

no conhecimento escolar, em especial, o matemático. O que sabem é o que 

receberam em seus tempos. Considerando que a grande maioria dos ciganos não 

frequentou a escola, há um limite estreito de auxílio nesse processo de 

aprendizagem cabível ao contexto familiar.  
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Terminamos este capítulo, que nos permitiu conhecer a cultura cigana e produzir os 

instrumentos promotores da validação dos conhecimentos cotidianos de matemática 

e as possibilidades de aplicação no espaço escolar, ação fundamental para um 

programa que inclui a etnomatemática em seu cerne.  
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5 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS 

 

Neste capítulo relataremos as atividades sugeridas nesta pesquisa, cujo propósito 

será provocar a observação quanto ao uso da matemática pelas crianças e pelos 

jovens pesquisados. As atividades foram planejadas a partir das visitas à 

comunidade, nas quais obtivemos indícios da prática matemática. Entre esses 

indícios ficou evidenciado a utilização de jogos para lazer e de cálculo mental nas 

negociações.  

 

Com essas propostas criaremos diálogo com os pesquisados a fim de saber quais 

as maneiras mais adequadas de aproveitar o conhecimento existente, entender os 

principais interesses, desenvolver ações pedagógicas que se apropriem da realidade 

e venham a despertar avanços no conhecimento matemático nessa era de 

transições. D‘Ambrosio nos inspira: 

 

A educação nessa transição não pode focalizar a mera transmissão de 
conteúdos obsoletos, na sua maioria desinteressantes e inúteis, e 
inconsequentes na construção de uma nova sociedade. O que podemos 
fazer para as nossas crianças é oferecer a elas instrumentos comunicativos, 
analíticos e materiais para que elas possam viver, com a capacidade de 
crítica, numa sociedade multicultural e impregnada de tecnologias 
(D‘AMBROSIO, 2001, p. 46). 

 

As atividades aqui propostas tentam partir desse pressuposto descrito por 

D‘Ambrosio e identificar as possibilidades que envolvam o uso da matemática numa 

abordagem motivadora e que provoque identidade onde o aluno se reconhece a 

partir de suas raízes, de modo a conduzir a um avanço e aprimoramento em seus 

conhecimentos, agregando significados a ―boa matemática acadêmica‖, refletida na 

matemática escolar.  

 

Essas atividades intentam aproximar-se da proposta pedagógica da 

etnomatemática, em que se anseia tornar a matemática algo vivo, representando a 

realidade do tempo e do espaço presentes, e preparar o aluno para uma formação 

crítica, capaz de reconhecer essa vivacidade alicerçada em seus potenciais 

culturais, respeitando o tempo e a cultura do seu próximo. 
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5.1 ÁRVORE GENEALÓGICA 

 

A primeira proposta de atividade era produzir com as crianças/jovens pesquisadas a 

árvore genealógica de sua família e foi aplicada no mês de março de 2014, no 

acampamento. A pretensão era observar a localização temporal, noções de espaço, 

criação de símbolos e legendas, além de saber um pouco mais acerca dos valores 

em relação às raízes culturais e familiares.  

 

Num primeiro instante apresentei a proposta sem ilustração nenhuma. Apesar da 

corriqueira boa vontade e entusiasmo dos pesquisados, não conseguiram imaginar 

como fariam. Então optei por apresentar-lhes uma imagem que relacionasse a 

árvore genealógica. A figura 14, apresentada a seguir mostra o modelo usado para 

que construíssem as suas próprias árvores, tendo por base a adequação à realidade 

deles. 

 

Figura 14 - Árvore Genealógica 

 

Fonte: Imagem disponível no site http://drikabresilfalandodetudo.blogspot.com.br/2012/08/falando-de-
arvore-genealogica.html 

 

No planejamento dessa atividade estava a proposta para que os pesquisados 

pudessem fazê-la individualizada, ou entre irmãos, onde cada um teria a sua árvore, 
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trocariam informações e seria aplicada na comunidade. Nesse dia apenas Cristiano 

e Emiliano estavam no acampamento. Sugeri que fizessem um rascunho e que 

poderiam pedir ajuda aos pais ou a outras pessoas do acampamento para 

preencherem o que fosse possível e resgatar situações para preenchimento da 

árvore genealógica.  

 

Mesmo diante da indução da imagem para o preparo do esquema que retratasse o 

contexto deles, os pesquisados iniciaram a representação sem explorar toda a área 

da folha do sulfite dada a eles, e deixaram os espaços para a escrita dos nomes 

muito reduzidos, só depois que perceberam a impossibilidade da escrita naquele 

espaço. Conclusivamente, observa-se pouca estimulação pela escola para 

atividades que necessitem de distribuição espacial, habilidade essencial na 

Educação Matemática. 

 

No entanto, a proposta tocou em um ponto cultural do grupo, no qual, por meio de 

entrevistas, já havia a informação do sentimento dos ciganos e relação à morte do 

ente querido. Teixeira (2008, p. 120) atribui valores de modo que ―essa formalidade 

era de rigor, não se excetuando mesmo os inimigos, porquanto, o casamento e a 

morte eram para eles os acontecimentos mais solenes da vida‖. Os meninos, e 

também a mãe, não aceitaram preencher com os nomes dos entes desaparecidos. 

Assim, é preferível não retornar a essa proposta com os demais pesquisados. 

 

Apesar da limitação foi possível destacar o uso da matemática na aplicação de 

conceituações de medidas, em especial de tempo. Ao executar a proposta, os dois 

ciganos indagavam a idade dos avós, que ano ela havia nascido, ou ―o pai tem 

quantos anos mesmo?‖, e na esquematização foi necessário sistematizar, o que 

exige competências de planejamento e organização espacial. 

 

5.2 PLANTA BAIXA 

 

Para a Atividade 2, foi solicitado que as crianças desenhassem uma planta baixa de 

suas moradias. Essa atividade foi aplicada no dia 14 de fevereiro de 2014, usando 

como material: cartolina, lápis, lápis de cores, instrumentos de medida (trena, régua, 
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transferidor e compasso). Com essa atividade podemos atingir o objetivo de saber 

como se utilizam de noções espaciais e, de um modo, natural, conceituam 

elementos matemáticos relativos a ângulos, proporções, escalas, mapeamentos, 

direções, sentidos, unidades de medidas.  

 

Os irmãos fizeram o desenho em conjunto, então, Leo iniciou e depois Tiago 

terminou. Cristiano e Emiliano fizeram a fachada de sua casa, com uma vista frontal. 

(fig. 15). Maurício, que já havia participado da atividade do mapa do acampamento, 

não quis mais fazer naquele dia, preferindo brincar com o vizinho de pipa.  

 

Figura 15 - Crianças ciganas participando da atividade proposta 2 

 

5.3 MAPA DO ACAMPAMENTO 

 

Para a atividade 3, também executada em 14 de fevereiro de 2014, foi solicitado aos 

ciganos pesquisados que desenhassem um mapa do acampamento. Deixei 

disponível cartolina, lápis, lápis de cores, régua, compasso e a atividade 

demonstrada nas fotos da Figura 16. Essa foi uma proposta que trouxe uma maneira 

ímpar de identificar a naturalidade com a qual se utiliza a matemática como forma de 

expressão, a partir da produção de significados. É interessante como os 

pesquisados se surpreendem com instrumentos de medida comuns, tal como o 

compasso. Indagavam-me para que servia aquele objeto. Usaram a régua apenas 

como apoio para obterem linhas mais retas. A angulação era obtida por 

 

Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Fev/2014 
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aproximação, mesmo assim, o desenho produzido apresentou uma semelhança ao 

espaço real, isso se comprova quando olhamos, mesmo em outra rotação, a visão 

real do acampamento, utilizando a imagem do Google Earth (Figura 17).  

 
Figura 16 - Atividade feita pelas crianças de mapeamento da área onde moram os 

ciganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos do arquivo da pesquisadora. Fev/2014 

 

Na Figura 17 mostramos a vista aérea do acampamento obtida por intermédio do 

Google Earth. É importante salientar que a imagem do mapa real não foi dada aos 

alunos ciganos pesquisados, o desenho feito por eles aconteceu a partir da vista 

espontânea de onde estavam naquele momento.  Em comparação pusemos o mapa 

construído pelos pesquisado. 
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Figura 17 - Comparativo entre o mapa do acampamento e o desenho feito pelos 

pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Google Earth visão da área do acampamento e o mapa pronto produzido pelos pesquisados. 
 

Aqui enumeraram as casas, contaram quem vivia em cada barraca e, ainda, iam 

contando a história de seu povo, discutindo onde deveria ficar cada barraca, 

dividindo o espaço de forma proporcional para que fosse possível caber todos e 

garantir a representação da área ocupada em cada barraca. Valorizaram muito a 

vegetação no entorno, tal como o pé de jaca, e destacaram a vegetação. 

 

Atividade como essa pode auxiliar o aprendiz a entender conceitos primordiais na 

Educação Matemática, como plano, ponto, retas, curvas, dimensões, semelhanças, 

perspectivas, escalas, enfim, riqueza de conhecimentos que são sabidos, mas 

quando se apresentam no livro didáticos com conceitos prontos não produzem 

significado.  

 

5.4 PARTIDA DE PIFE 

 

A proposta para a atividade 4 é que acompanhemos uma partida de pife jogada 

pelas crianças no acampamento, observando as escolhas feitas e indagando acerca 

das estratégias utilizadas. Relembramos que esse jogo, de modo geral, é uma das 

diversões costumeiras no grupo cigano. Como material usaremos dinheiro de 

brincadeira, grãos de milho e 2 jogos de carta de baralho. 
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No dia 20 de junho fizemos essa atividade, que foi muito significativa para nossa 

pesquisa. Mais uma vez os ciganos não reconhecem a existência da Matemática 

nessa atividade. Tive dificuldades de acompanhar o raciocínio e as tomadas de 

decisões em relação às jogadas. Quando recebiam as cartas iam organizando-as 

onde havia sempre mais possibilidades de vir a carta que os ponha ―pifado‖. (fig 18 e 

19) 

Figura 18 - Pesquisados jogando a partida de pife. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Jun/14 

 

 

Figura 19 - Foto das cartas na mão de um dos jogadores. 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Jun/14 
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O quadro 1 descreve as possibilidades de fechar a mão do jogo montado cuja 

ilustração é mostrada na Figura 19. A análise não considerou as cartas já 

descartadas no jogo, nem mesmo as cartas que estão nas mãos dos outros 

jogadores. Também foi desprezada a hipótese da vinda do outro coringa. 

 

Nessa análise podemos destacar os potenciais de discussão com os alunos dos 

conteúdos matemáticos intrínsecos num jogo usado pela comunidade cigana. Os 

alunos pesquisados não tinham esquematizado esses dados, mas as tomadas de 

decisões eram feitas de uma maneira muito natural. Num primeiro momento 

diríamos que uma criança de 11 anos não estaria apta à aprendizagem de análise 

combinatórias, mas vemos que na prática já há uma organização que leve a tal 

conhecimento sem um ensino formal escolar.  

 

Carraher, Carraher e Schliemann (2010, p. 85), ao tratar de análise combinatória, 

questiona se um modelo matemático pode ocorrer independentemente da 

experiência escolar. Tal como se posteriormente apresenta no referido texto, 

comprovamos aqui esse potencial 

 

O espaço escolar pode explorar jogos como esse para formalizar conteúdos 

matemáticos, tal como sequências, antecessores e sucessores, consecutivos e 

análises combinatórias, adequando-se à realidade e maturidade dos alunos.  
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Quadro 1 – possibilidade de jogadas numa mão de pife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: descrição e observação da pesquisadora 
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5.5 DOMINÓ DE CÁLCULO MENTAL 

 

A atividade 5 foi aplicada na escola onde as crianças estudam, com a participação 

dos professores. Apresentamos uma proposta de atividade que habilite o uso com 

cálculo mental e oralidade. A atividade também pode auxiliar na observação de 

desenvoltura da memória e dos cálculos mentais entre os alunos. A proposta faz 

parte de estratégia que me utilizo como professora, sendo aprendidas e adaptadas 

com o transcorrer da prática docente. A Figura 20 mostra a estrutura da peça 

previamente preparada para o jogo. 

 

Figura 20 - Estrutura da peça do dominó de cálculo mental 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Set./14    

 

A seguir menciono a dinâmica do dominó de cálculo mental. 

Prepara-se previamente uma sequência de questões matemáticas, descritas em 

fichas (apêndice E), cuja estrutura apresenta à esquerda uma resposta a apenas 

uma das questões da sequência e, à direita, uma pergunta que será lida pelo aluno 

e que desencadeará para outra ficha. 

 

Cada aluno recebe uma das fichas e deve ficar atento à pergunta feita pelo colega 

de sala, na parte direita da ficha em sua posse. Inicialmente o orientador da sala lê a 

parte direita da primeira ficha, então os alunos devem fazer o cálculo mentalmente e 

observar se a resposta àquela pergunta está à esquerda de sua ficha. Em caso 

positivo deverá manifestar que possui a resposta e então dizê-la, e, em seguida, lerá 



104 

 

 

a frase-pergunta contida em sua ficha, para a qual um dos alunos da sala terá a 

resposta e dará sequência à atividade até chegar ao valor expresso no lado 

esquerdo da primeira ficha lida, fechando, assim, o ciclo. A foto contida na Figura 21 

mostra parte de dois jogos sequenciais do dominó de cálculo mental. 

 

Figura 21 - Algumas fichas do jogo dominó de cálculo mental. 

 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Set./14    

 

Com essa atividade podemos observar a capacidade de cálculo mental dos 

participantes e depois indagá-los sobre as estratégias utilizadas. A atividade foi 

aplicada em uma turma de 5º ano em que o aluno Cristiano estuda. Esse jogo 

permite a inclusão e a participação de toda a turma, pois todos recebem fichas com 

perguntas e precisam ficar atentos para calcular e saber se a resposta está em suas 

mãos. Devido à aceitação do jogo esse passou a integrar uma das propostas do 

circuito matemático, que será desenvolvido no próximo capítulo. 

 

Os alunos que foram entrevistados, ao final do jogo, deram o depoimento que 

acharam o jogo interessante e gostaram de participar.  

 

Vejam algumas falas: 

 

Aluno 1: 
- Eu gostei do jogo, porque melhora o raciocínio da gente na aula de 
matemática e não precisa de cálculo na folha e nem no computador. 
 
Aluno 2 
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- O jogo ajuda a gente melhorar no raciocínio, faz desenvolver a 
matemática, que é minha matéria preferida. Gostaria que tivesse mais jogos 
na sala de aula, foi bem divertido. Eu consegui prestar atenção nas 
perguntas dos outros colegas da sala, fazendo todas as contas. 
 
Cristiano 
- Eu gostei dessa atividade, pois a gente não faz essa atividade de jogo. 
Achei algumas perguntas difíceis, mas tinha umas fáceis.  

 

O professor pode observar a participação do aluno, que deve manifestar-se 

oralmente quanto à resolução das questões-problema. Os alunos disseram que, 

mesmo não tendo a resposta em suas mãos, procuravam fazer os cálculos. Os 

estímulos orais que receberam faziam que tivessem atenção.  

 

5.6 ESTIMANDO CUSTOS  

Para a sexta atividade nos apoiamos na observação das visitas de campo, quanto à 

facilidade que os ciganos têm em relação a fazer estimativas e o despertar do 

pensamento relacionado à redução de gastos e ao agregar valor em objetos se tem 

agora para que possa ser posteriormente barganhado. Em entrevista com uma 

professora ela também destacou esse ponto, afirmado: ―Os alunos ciganos, estimam 

muito facilmente o valor de objetos, e sabem negociar‖.  

 

Uma exemplificação discutida por D‘Ambrosio (2001) propõe a discussão da relação 

da alimentação com a Etnomatemática considerando a necessidade número um ―de 

todo ser vivo‖. Essa necessidade provoca a criação de meios que irão conduzir a 

pensamentos relacionados à matemática, tal como a organização do espaço, do 

canteiro, observações de temporalidade para o momento certo do plantio e da 

colheita e, num retorno histórico à constituição da Geometria, se dá arcabouço 

também às questões advindas da divisão de terras.  

 

Temos aqui um excelente exemplo do uso da matemática aplicada pelo grupo 

estudado. Apesar das dimensões de subsistência, a terra significa redução de 

custos com alimentação, o plantio de frutas, hortaliças e ervas, e, ainda, a criação de 

galinha e porcos, que garantem a alimentação na maioria dos dias. Caso tenham 

recursos em espécie, compram e, também, se for o caso, garantem o café da tarde 

com batata-doce colhida na hora. O excedente pode render a entrada de um 
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dinheiro, tal como a venda do molho de pimenta. A Figura 22 mostra um momento 

de colheita, cujos alimentos seriam consumidos no jantar. 

 

Figura 22 - Ciganos colhendo batata-doce de sua própria horta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do arquivo pessoal da pesquisadora. Jun/14 

 

Nas visitas tive momentos interessantes de reflexões com o grupo, em relação a 

renda e despesas. Conto a passagem. 

 

Em uma tarde o cigano preparava no fogão a lenha o jantar. Naquele dia eu havia 

contribuído com o fubá e jantaria com eles. Esse cigano gosta muito da tarefa da 

preparação de alimentos e, por sinal, faz de cada dia uma festa. Na roda de 

conversa a nora do cigano brinca: 

 

Cigana  nora – Meu sogro não gosta de trabalhar não, por isso que falam 
que cigano é preguiçoso. 
 
Eu – Mas, eu ainda não vi o cigano sogro parado nem um instante desde 
que cheguei aqui. Foi limpar a galinha, colher a batata-doce, descascá-la, 
pôr no fogo, controlar a lenha ... 
 
Cigana nora – É verdade, isso é muito trabalho. 
 
Cigano sogro – Não é menina, temos que pensar não só no quanto 
ganhamos, mas no quanto deixamos de gastar. E pergunta: - Quanto se 
pagaria num restaurante por essa comida? E observe quantas pessoas que 
irão comer. Viu? 12 pessoas. 
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Senti nesse instante que o significado de trabalho para os ciganos divergia de meus 

conceitos. Para eles, o trabalho é apenas o formalizado, mesmo o grupo fazendo 

escolhas diferentes ao modelo que se espera do indivíduo na sociedade atual. 

Ferrari (2010) aborda esse assunto: 

 

Nota-se que nesse caso o termo ―trabalhar‖ é menos polissêmico do que o 
uso corrente brasileiro ―trabalho‖ refere-se apenas a força de trabalho 
remunerada, sob a forma de ―emprego‖, isto é, submissão. ―Trabalho‖ nesse 
sentido restrito, se opõe ao rolo, à leitura da sorte, ao empréstimo de 
dinheiro e a qualquer outra forma calon de obtenção de renda (FERRARI, 
2010, p. 56). 

 

Na visita seguinte, problematizei a situação para avaliar o custo daquele jantar, caso 

tivéssemos gastado indo ao supermercado da região e comprado todos os itens. 

Fizemos uma visita ao supermercado de posse dos itens e procuramos saber o 

preço de cada um, comparando ao que realmente fora gasto. O detalhamento é 

descrito no quadro 2.  

 

Quadro 2 – estimativa de custo de  um jantar 

 

Item Valor supermercado (R$) Valor gasto (R$) 

500 g arroz 2,75 2,75 

1 kg Fubá 3,20 3,20 

3 kg de frango 26,94 -- 

Feijão (250 g) 1,25 -- 

Batata-doce (2 kg) 3,20 -- 

Quiabo (800 g) 1,85 -- 

Condimentos, temperos e 

folhas para salada 

1,80 -- 

Total 40,99 5,95 

Fonte: Tomada de preços em supermercado do bairro 

 

À medida que íamos relacionando os itens, o grupo já procurava fazer uma 

estimativa dos gastos. A participação dos alunos ciganos pesquisados foi 

significativa quando fomos ao supermercado, coletamos os dados e depois 

retornarmos a barraca para fazer o registro e efetivar a comparação. Essa é uma 
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situação corriqueira e de fácil entendimento, inclusive no valor social, em que o 

alimento e a matemática se enlaçam.  

 

Uma experiência interessante que pode ser explorada pelo espaço escolar em que 

serão otimizados conhecimentos relacionados à aplicabilidade do saber numérico, a 

estimativa, comparação, adições, subtrações, multiplicação, divisão, valores 

monetários, unidade de medida e ainda poderíamos destacar o valor do trabalho, 

que não fora descrito no quadro.  

 

Vamos fazer uso das palavras de D‘Ambrosio para formalizar nossas reflexões: 

 

Muitos talvez estranhem tanta ênfase que eu dou ao entendimento da 
alimentação e das questões agrícolas. Sem dúvida, a alimentação, nutrir-se 
para sobreviver, sempre foi, a necessidade primeira de todo ser vivo. Com o 
surgimento da agricultura, as primeiras necessidades organizadas 
começam a ser identificadas. A geo-metria e os calendários são exemplos 
de uma etnomatemática associada ao sistema de produção, resposta à 
necessidade primeira das sociedades organizadas de alimentar um povo. 
Conhecimentos e comportamentos são compartilhados e compatibilizados, 
possibilitando a continuidade dessas sociedades. Esses conhecimentos e 
comportamentos são registrados oral ou graficamente, e difundidos e 
passados de geração para geração. Nasce assim, a história de grupos, de 
famílias, de tribos, de comunidades, de nações. (D‘AMBROSIO, 2001, p. 
21-22). 

 

Nessa proposta, a aproximação com a realidade do aluno foi nítida destacando o 

valor cultural existente no grupo. No início do episódio, nas próprias reflexões do 

grupo, a relação de consumo voltava-se ao determinado socialmente e imposto pelo 

sistema capitalista: comida comprada, comida pronta em detrimento ao que fora 

cultivado e preparado. O sistema nos impõe a valorizar o industrializado e deixar de 

lado os valores humanos. 

 

5.7 PROBLEMOTECA 

 
Na proposta 7, as crianças ciganas montaram uma problemoteca, assim 

denominamos um conjunto de proposta de situações-problema de ordem 

matemática desafiadoras que são organizadas em fichas, cuja utilização é realizada 

conforme a escolha do desafiado. Os alunos ciganos auxiliaram na definição dessas 

questões. Eles podiam usar desafios que aprenderam na escola e gostaram ou 
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questões que eles quisessem elaborar, ou ainda as descritas nos livros didáticos e 

de avaliações em larga escala e banco de questões da OBMEP, que foram 

disponibilizados para eles. Houve preferência pelo uso dos livros. Foram 

disponibilizados 11 livros didáticos de diversos autores, escolhidos aleatoriamente 

pela pesquisadora, sendo 1 do 3º ano, 1 do 4º ano, 3 do 5º ano, 5 do 6º ano e 1 do 

7º ano. Os livros usados são relacionados ao final deste trabalho no apêndice G.  

Os quatro alunos ciganos pesquisados iam olhando o material e dialogado sobre os 

que fazia sentido para eles em termos de interesse nas questões. Apontaram: 

 

5.7.1 Números romanos 

 

Enquanto discutiam a escolha desse tema, faziam, em forma de desafio, apenas a 

correspondência de símbolo com o valor:  - O X vale dez. O C vale 100. 

 

Uma atividade que os alunos apresentaram interesse está ilustrada a seguir na 

Figura 23 e foi retirada do livro do Projeto Araribá (p. 31). A atividade desafia a 

mudança de posição de apenas um palito e se obtenha o número 17 do sistema de 

numeração romano: 

 

Figura 23 - Proposta de atividade com número romano 

 

Fonte: Figura do livro do Projeto Araribá (p. 31) 

Outros títulos também mostram situações para brincar com palitos e relacionar a 

numeração romana.  

 

Quando indagados onde já usaram esses símbolos não apontaram aplicabilidade 

diferente das aulas de matemática. Os autores do livro exemplificaram o uso de 

algarismos romanos por meio de relógio com ponteiros, a placa e os livros 
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mostrados no livro conforme apresentado na figura 24, mas, mesmo assim, não 

despertou significado nos pesquisados. 

 

Figura 24 - Atividade com número romano 

Fonte: Figura retirada do livro Projeto Araribá (p. 21).  
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Os sistemas de numeração antigos são uma excelente oportunidade para o 

professor abordar a história da matemática, inclusive aliando a história do local onde 

vivem.  

 

Na exemplificação prática, é possível buscar na própria comunidade monumentos e 

construções históricas que mantenham representações com o uso desses símbolos. 

No caso do município onde vivem esses ciganos e são situadas as escolas, temos 

como exemplo na arquitetura religiosa a Igreja Bom Jesus da Lapa, construída no 

início do século XX. Também faz parte da arquitetura civil do município de Fundão a 

antiga fazenda de Augusto Agostini, que abriga um casarão do fim do século XIX, 

atual Casa da Cultura. Ou mesmo o tombado histórico Igreja dos Reis Magos, que, 

apesar de estar no município da Serra, dista 1,5 km da escola e do acampamento. A 

igreja foi construída no século XVI.  

 

. 5.7.2 Representações de frações 

 

Mostraram entendimento das representações das frações por meios pictóricos, 

apontaram a atividade ilustrada na Figura 25. Essa atividade foi escolhida do livro 

De olho no futuro – matemática (p. 104). Também foram capazes de ler as frações e 

apontar o significado do numerador e do denominador. 

 

Em outros livros ofertados também mostraram atividades análogas, mas não 

mostraram entendimento nas situações problemas de fração de uma quantidade, 

como, por exemplo: ―Numa pesquisa com 2500 pessoas, dois quintos gostam de 

esportes, das quais a metade gosta de futebol. Quantas gostam de futebol?‖. 

 

Quanto a montagem da problemoteca optamos por explorar questões tal como a que 

acima foi descrita.  
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Figura 25 - Atividade com fração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura do livro Meneguello & Passos (p. 104). 

 

5.7.3 Leitura de mapas 

 

Poucos livros, entre os ofertados, trouxeram o uso de mapas, situações de 

localização e escalas, mas os pesquisados mostraram interesse quando tinham 

situações como essas. Localizaram o estado e contaram algumas histórias de 

viagens que fizeram para participarem de festas organizadas por grupos ciganos. 

Quando esses eventos acontecem, os ciganos costumam convidar os conhecidos 

mesmo que estejam morando em cidades diferentes. A Figura 26 a seguir foi 

retirada do livro Matemática aprender juntos. 
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Figura 26 - Atividades com mapas 

 

Fonte: Figura retirada do livro de Taboada e Leite (p. 263). 
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5.7.4 Uso do material dourado 

 

As questões apresentadas no livro com o uso do material dourado provocaram 

momento de diálogo. Inclusive foi-me apresentada uma prova, aplicada a um dos 

pesquisados com questões desse tipo. No entanto, eles afirmaram que não 

manipulam os objetos, apenas veem ilustrações e fazem as representações da 

quantidade mostrada. Selecionaram questões com uso do material. 

 

Figura 27 - Atividade com material dourado 

 

Fonte: Figura retirada do livro do Projeto Araribá (p. 25). 

  

Pela falta de aplicações e utilização prática com esse material manipulável, 

ofereceremos algumas possibilidades de manipulação com esse material no circuito 

matemático. 

 

5.7.5 Curiosidades numéricas 
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Outras situações de interesse estão relacionadas a curiosidades matemáticas, em 

especial, apontaram interesses para questões que estavam apenas em cálculos. A 

Figura 28 mostra um dos apontamentos que exemplifica bem esse interesse. 

 

Figura 28 - Atividade escolhida com curiosidade matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura retirada do livro Miani Matemática (p. 59) 
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5.7.6 Jogos 

 

Imagens de pessoas jogando constituíam atrativo aos pesquisados. No entanto, não 

buscavam ler as regras. Tentavam deduzir pelas imagens e pediam para que os 

ajudasse a interpretar. Mais uma vez entendemos que as possíveis dificuldades de 

leitura e interpretação são indicativos a serem trabalhados com esse grupo cultural, 

pois tornam-se fatores limitadores no desenvolvimento escolar. 

 

As interpretações das regras de jogos permitem uma atividade prática na Educação 

Matemática entre o que foi lido e as ações que se deve ter para conseguir participar 

do jogo, tal como as regras que muitas vezes somos colocados na sociedade, indo 

além de só descrever algo. O entendimento de regras de jogo torna-se um desafio. 

Assim, podemos ir ao encontro das palavras de Freire (2002), quando se refere a 

um texto: 

 

Seu objetivo não é fazer a descrição de algo a ser memorizado. Pelo 
contrário, é problematizar situações. É necessário que os textos sejam em 
si um desafio e como tal seja tomado pelos educandos e pelo educador, 
para que, dialogicamente, penetrem em sua compreensão (FREIRE, 2002, 
p. 21). 

 

 

A seguir exemplificamos na figura 29, um dos materiais escolhido pelos 

pesquisados, utilizando os livros disponibilizados.  
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Figura 29 - Regras do jogo: Jogando com múltiplos 

 

Fonte: Figura do jogo apresentado no livro de Andrini, Praticando matemática (p. 98) 
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5.7.7 Desafios matemáticos 

 

Tal como as situações em que a matemática é apresentada por meio de jogos, os 

desafios matemáticos também despertaram a predileção. Mais uma vez, muitas 

explicações por meio de textos os desmotiva.  

 

No livro de Miani, na página 45, há um relato do autor em que conta que recebeu de 

um aluno vários cartões com números e fez uma brincadeira em que a partir da 

escolha de um número e o indicativo de quais cartões esse número aparece é 

possível determinar o número escolhido, por meio da soma dos números que 

aparecem na primeira linha da primeira coluna de cada cartão.   

 

Os números estão organizados em sua composição na base 2. As tabelas a seguir 

mostram esse interessante desafio matemático. Vale ressaltar que não é a mesma 

disposição apresentada no livro. 

 

Figura 30 - Jogo de adivinha o número pensado – composição dos números na base 

2. 

1 5 7 9 11 3 
 

2 6 7 10 11 3 

13 15 17 19 21 23 
 

14 15 18 19 22 23 

25 27 29 31 33 35 
 

26 27 30 31 34 35 

37 39 41 43 45 47 
 

38 39 42 43 46 47 

49 51 53 55 57 59 
 

50 51 54 55 58 59 
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4 6 7 12 13 5   8 10 11 12 13 9 

14 15 20 21 22 23   14 15 24 25 26 27 

28 29 30 31 36 37   28 29 30 31 40 41 

38 39 44 45 46 47   42 43 44 45 46 47 

52 53 54 55 60 13   56 57 58 59 60 13 

             

16 18 19 20 21 17 
 

32 34 35 36 37 33 

22 23 24 25 26 27 
 

38 39 40 41 42 43 

28 29 30 31 48 49 
 

44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 
 

50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 31 
 

56 57 58 59 60 46 

 

Fonte: cartas do acervo pedagógico da autora 

Os ciganos gostaram muito da brincadeira, mas não conseguiram deduzir sozinho o 

funcionamento. Fiz algumas vezes com eles, o que provocou a curiosidade, 

expliquei a regra e acharam muito interessante, passando a aplicar um com o outro. 

A utilização do cálculo mental nessa atividade é essencial, pois é preciso somar sem 

despertar a quem não sabe da brincadeira a dedução da regra. Essas questões de 

adivinha causam deslumbramento entre os ciganos, com já citado anteriormente 

neste capítulo. 

 

5.7.8 Valores monetários 

 

Outras questões que eram sempre mencionadas pelos ciganos eram as que traziam 

em suas situações o uso de valores monetários. Exemplificamos as escolhas com as 

imagens a seguir da figura 31.  
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Figura 31 - Atividade com valores monetários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte:  Figura obtida no livro de Sanchez e Liberman (p. 154 e p. 186).  

 

Nessa atividade, cumpriu-se a previsão para a participação conjunta de todas as 

crianças ciganas pesquisadas. Por estas estarem em seu ambiente familiar e de 

comunidade, nem sempre ficavam até o final, ora levantavam-se, iam brincar com 

outra coisa, respondiam ao chamado da mãe ou pai que precisavam de sua ajuda. 

Os alunos também foram instigados a levantar situações-problema que 

contemplassem os seus próprios contextos diários, por meio de desenho, escrita 

formal e oralidade, assim, identificamos os saberes-fazeres. 

 

Nas situações que dependiam de leitura, sempre solicitavam ajuda ou não se 

interessavam. Isso mostra que um dos limites do aluno cigano está relacionado às 

questões de leitura. Em sua comunidade não há livros, o hábito de leitura não é 

incentivado, dados aspectos culturais da oralidade. As preferência e definições 

sempre se davam a partir de imagens, ilustrações, jogos, mapas e/ou esquemas. 

Não houve predileções por questões relacionadas a Tratamento de Informação.  

 

Intentava-se que os próprios alunos ciganos pudessem sugerir situações-problema 

reais às quais estão submetidos, mas não apresentaram espontaneamente essas 

desejosas situações. Isso justifica o fato de necessitarmos de indução de atividades 

e materiais para ao menos apontar as predileções. 
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5.8 MATERIAIS MANIPULÁVEIS 

 

Para última atividade foram oferecidos objetos para jogos como cartas, dados, 

palitos e deixei que mostrassem uma brincadeira/jogo que eles já utilizam ou 

inventarem e também material para artesanato. Os ciganos pesquisados e as outras 

crianças menores mostraram-se muito entusiasmados com os materiais. No primeiro 

instante exploraram tudo e me perguntavam como jogar com esse ou aquele objeto. 

A destacada curiosidade deles é um ponto positivo entre os membros da 

comunidade cigana e, desse modo, apresentam-se motivados para a aprendizagem. 

Deixei que manipulassem e aguardei que fossem criando suas próprias regras de 

utilização dos materiais. 

 

5.8.1Tangram 

 

Interessaram-se pelo jogo do Tangram (fig. 32), apesar de mostrarem pouca 

habilidade na formação de figuras ou formatos geométricos. Relataram que já viram 

o jogo nos livros, mas não fizeram nenhuma atividade escolar com o material.  

 

Figura 32 – Peças Jogo do Tangram quadrado oferecido ao grupo pesquisado. 

 

 

Fonte: Foto do arquivo da pesquisadora jul/14 

 

O jogo do Tangram é facilmente confeccionado, não necessitando que a escola 

tenha custos com a aquisição do material. Além de a construção ser uma excelente 
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oportunidade de dialogar com o aluno sobre formas e conhecimentos geométricos, 

ainda é possível explorar a utilização régua, esquadro, medidas, etc. 

 

5.8.2 Canudos, tampinhas, palitos e dados 

 

As crianças/jovens primeiramente queriam que eu as instruísse de como usar os 

materiais. Deixei que eles mesmos iniciassem a composição de regras de 

brincadeiras que pudessem utilizar aqueles materiais.  

 

Figura 33 - Materiais oferecido para observação da desenvoltura e interesse em 
situações matemáticas. 

 

 

 

 

 

Figura 33 

 

 

 
 

Fonte: Foto do arquivo da pesquisadora jul/14 

 

 

Escolheram primeiramente quatro dados e passaram a jogá-los ao mesmo tempo, 

contando os pontos obtidos nas faces superiores. Na oralidade, fui indagando sobre 

o maior ponto que poderia ser obtido, e também o menor. Desafiei os alunos a 

fazerem as contagens dos pontos acumulados nas jogadas.  

 

Em poucas jogadas começaram a não saber mais a pontuação de memória. 

Envolvidos na situação, começaram a buscar a estratégia de atribuir um ponto 

obtido no dado a um canudo correspondente. Naturalmente, foram fazendo 

agrupamentos de dez em dez e depois sugeri trocas por palitos a cada conjunto de 

10 canudos. Houve a sugestão de quando ―juntassem‖ 10 palitos trocar por uma 
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tampinha. Jogaram a primeira vez de forma competitiva e, na segunda vez, 

colaborativamente, o que permitiu maiores trocas. 

 

Recordei que essa proposta é bastante utilizada nas escolas, geralmente, nomeia-se 

por ―nunca dez‖. As regras foram bem aceitas, pois foram ―negociadas‖, tal como 

ocorre nas brincadeiras cotidianas. Por estarmos em um ambiente informal de 

aprendizagem não solicitei registro, o que pode ser feito pelo professor na escola. 

Todas as indagações foram feitas oralmente e, também, as respostas. 

 

5.8.3 Instrumentos de medida  

 

Os alunos pesquisados já haviam apresentado, em outras visitas, limitações no 

conhecimento relacionado ao uso de instrumentos de medidas (fig. 34).  

 

Figura 34 - Instrumentos de medida padronizada entregue aos alunos pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Foto do arquivo da pesquisadora jul/14 

 

Para o professor regente, o uso de instrumentos de medidas torna uma 

oportunidade de ministrar uma aula em que serão associadas grandezas e medias, 

escala, operações matemáticas de maneira investigativa e prática ao aluno.  

 

5.8.4 Geoplano e liga elástica 

 

Foi oferecido o geoplano (Figura 35) para as crianças e essas desconheciam o seu 

uso. Experimentaram com bastante entusiasmo e, quando viram Figura nos 
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materiais didáticos oferecidos, identificaram o tabuleiro e tentaram reproduzir as 

imagens observadas. Mais uma vez não associaram a nenhuma experiência escolar. 

 

 

Figura 35 - Geoplano oferecido aos pesquisados  

 

Fonte: Foto do arquivo da pesquisadora jul/14 

 

5.8.5 Desafio de quebra-cabeça 

 

Na oferta de materiais diversos, cujo propósito se insere neste último momento de 

pesquisa, os ciganos encantaram-se pelos desafios de quebra-cabeças, onde se 

deve cumprir tarefas como separar as peças do artefato, retirar o elo da base sem 

danificá-lo, logicamente. Para conseguir tal façanha é preciso uma sequência 

combinada de movimentos. Esses jogos são às vezes apresentados como teste de 

inteligências. Alguns são muito populares e despertam a curiosidade e a paciência 

de muitos.  

 

O cigano apresenta-se curioso por natureza. Existe, inclusive atributos relacionados 

a artistas. Muitas vezes a sua esperteza foi-lhe fonte de renda e o ilusionismo servia 

para manter-se aceito em determinados grupos. Essa tendência é mais associada 

as Rom e Sinti.  

 

Mas os meninos, e mesmo o cigano em geral, ainda demonstram curiosidades 

análogas e divertem-se muito quando uma pessoa não consegue descobrir de 

imediato o desafio proposto. Denominam-se ―sabidos‖. São muito ágeis para 

analisar os quebra-cabeças, desafio que lhes entreguei. Divertiram-se muito 

enquanto as pessoas não conseguiam resolver os desafios.  
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Essa proposta, também, foi aplicada em retorno à escola como uma possibilidade de 

intervenção pedagógica via circuito matemático. A Figura 36 mostra os quebra-

cabeças oferecidos aos ciganos pesquisados. 

 

Figura 36 - Quebra cabeças 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do arquivo da pesquisadora jul/14 

 

5.8.6 Pipas e a matemática 

 

Nas brincadeiras no acampamento cigano muito se pode observar da relação 

matemática, em especial descrevo a pipa (nome usado em nossa região). Essa 

prática envolve especialmente o uso da geometria. Pouco se reconhece no espaço 

escolar o uso desse saber como associado à geometria. Inclusive, os pesquisados 

não remetiam a quaisquer relações existentes entre a matemática e as brincadeiras 

de pipa. 

 

Para comprar as pipas, geralmente os garotos fazem uma poupança, até 

conseguirem comprar. Em uma das visitas dois meninos fizeram um consórcio para 

comprar um rolo gigantesco de linha, que custou R$ 25,00, sendo o acumulo de R$ 

12,50 para cada um dos ―associados‖. Relataram com clareza as divisões e os 

vários dias que antecederam até que conseguiram acumular o valor. 

 

A brincadeira de pipa talvez não seja atribuída a conhecimentos formalizados da 

geometria pois esse saber no espaço escolar geralmente não está relacionado a 

cores e a apresentação apoia-se geralmente em figuras planas, compromisso 

estático com as relações métricas, o que desestimula e não há noção dos 
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conhecimentos intrínsecos a essa atividade. É comum os ciganos fazerem 

manutenção em suas pipas, consertando o papel rasgado, a ser coberto com 

sacolas de plástico usadas para embalagens, como vemos na imagem da Figura 37. 

 

Figura 37 - Meninos ciganos reformando uma pipa com materiais recicláveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do arquivo da pesquisadora jul/14 

 

Também aprimoram as pipas com as rabiolas, que, se bem elaboradas, dão melhor 

movimento a pipa. As rabiolas são organizadas equidistante entre um ponto e outro.  

 

[...] a geometria do povo, dos balões e das pipas, é colorida. A geometria 
teórica, desde sua origem grega eliminou a cor. Muitos leitores a essa altura 
estarão confusos. Estarão dizendo, ―mas o que isso tem a ver? Pipas e 
balões? Cores? Tudo a ver. Pois são justamente essas as primeiras e mais 
notáveis experiências geométricas. É a reaproximação da Arte e da 
Geometria não pode ser alcançado sem a mediação de cor (D‘AMBROSIO, 
2001, p. 78). 

 

A escola pode aproveitar desse conhecimento e interesse para promover a 

construção desse brinquedo e estimular o uso da geometria de uma maneira viva, 

em que podem ser apresentados conceitos de polígonos, retas perpendiculares, 

simetria e áreas. 
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6 A PRÁTICA MATEMÁTICA CIGANA E A POTENCIALIDADE MATEMÁTICA 

 

Nos contextos aqui apresentados vislumbramos a contribuição teórica da 

etnomatemática, que destaca maneiras de legitimar, a partir dos saberes dos 

educandos, as possibilidades de lidar com as aprendizagens entre a escola e a 

sociedade. Assim incorporamos, nas práticas de atividades, articulações com as 

formas de vida e com a cultura dos sujeitos que compõem a comunidade onde a 

escola está inserida.  

 

Destacamos como potencialidades notórias no grupo pesquisado: jogos e cálculo 

mental. Para o cigano o jogo e o cálculo mental tornam-se uma fonte precisa de 

constituição de habilidade e rapidez de raciocínio, elementos essenciais para manter 

a sua principal atividade econômica que é a negociação. Esses dois pontos podem 

ser contato entre a comunidade e o espaço escolar ou podem vir a ser meios para 

intervenções pedagógicas. 

 

6.1 JOGOS 

 

O uso de jogos como ferramenta para auxiliar a aprendizagem de forma positiva na 

Educação Matemática já vem sendo defendida e discutida há um tempo expressivo. 

Destaca-se, nessa prática docente, um favorecimento à construção da criatividade, 

uso de estratégias próprias, autonomia, socialização, raciocínio lógico e visão 

positiva do erro por parte dos alunos.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN,  (BRASIL, 2001) já apontavam 

vantagens na utilização dessa tendência matemática. 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca soluções. 
Propiciam a simulação de situações-problema que exige soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento de ações (BRASIL 2001, p. 46). 

 

Com essa prática, o docente tem a oportunidade de envolver os alunos em ações 

investigativas, capazes de romper com uma matemática pronta e absoluta. Por esse 

meio há condução a olhares e possibilidades de respostas que vão além da comunal 
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prática escolar e do ensino da matemática em propor ações que são, 

exclusivamente, pautados em exercícios repetitivos e mecanizados. Somente o uso 

dessa estratégia pode não gera codificações e entendimentos.   

 

O PCN ainda destaca o recurso dos jogos como auxiliares para que o professor 

possa fazer avaliações atitudinais de seus alunos: 

 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – 
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da 
crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las 
quando o resultado não é satisfatório – necessárias para a aprendizagem 
da Matemática (BRASIL, 2001, p. 47). 

 

Dessa forma, o professor poderá promover um ambiente problematizador que 

propicie a aprendizagem matemática, compartilhada por professor e alunos. 

Enfatizamos a ideia de diálogo e de autonomia, condutores a uma cidadania cuja 

perspectiva de formação de consciência é proposta por Paulo Freire como uma 

prática libertadora. Assim, as práticas pedagógicas devem passar de mera 

transmissão de conhecimento para o ato de conhecer.  

 

É que, no fundo, uma das radicais diferenças entre a educação como tarefa 
dominadora, desumanizante, e a educação como tarefa humanizante, 
libertadora está em que a primeira é um puro ato de transferência de 
conhecimento, enquanto a segunda é ato de conhecer. Estas tarefas 
radicalmente opostas, que demandam procedimentos da mesma forma 
opostos, incidem ambas, como não poderia deixar de ser, sobre a relação 
consciência-mundo (FREIRE, 2002, p. 80). 

 

A escolha de nossas práticas, por via de jogos, bem como outras práticas, pode vir a 

ser uma contribuição social da Educação Matemática, onde o estudante é posto a 

produzir linguagem própria por meio de seus registros, a partir do que é significado 

para o mesmo, ocorrendo uma sistematização das ideias trabalhadas e 

reconhecimento de que sujeito é na sociedade.  

 

Agregando ao nosso pensamento, em relação ao uso de jogos como meio 

pedagógico pertinente à Educação Matemática, vamos inserir um pouco das 

reflexões que pudemos fazer com apoio a leitura de Huizinga (1999). Este lida com a 

união de jogo como um elemento cultural. Buscamos um pensar coerente com os 

nossos aportes teóricos que contempla a matemática como ação cultural.  
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Procuraremos considerar o jogo como fazem os próprios jogadores, isto é, 
em sua significação primária. Se verificamos que o jogo se baseia em 
manipulação de certas imagens, numa certa ―imaginação‖ da realidade (ou 
seja, a transformação desta em imagem), nossa preocupação fundamental 
será, então, captar o valor e o significado dessas imagens e dessa 
―imaginação‖.  Observaremos a ação destas no próprio jogo, procurando 
assim compreendê-lo como fator cultural da vida (HUIZINGA, 1999, p. 7). 

 

Huizinga (1999) apresenta uma obra filosófica em que objetivou integrar o conceito 

de jogo no de cultura. Procurou determinar que a própria cultura tem caráter lúdico 

presente nas atividades de uma sociedade. Isso nos leva a crer que o jogo está 

fortemente ligado ao conhecimento. Vale salientar que essa obra foi escrita em 

1938, podendo haver limites entre a época e o contexto histórico atual. Mas os 

pontos de reflexão ainda contribuem para o entendimento de que jogos e as 

brincadeiras fazem parte da vida da criança, diante do mundo de fantasia, alegria, 

sonhos, encantamentos que não devem ser perdidos em nenhuma geração. 

 

Podemos visualizar as situações matemáticas também como um jogo, inclusive 

expresso na produção das recreações matemáticas, servindo, também, para 

implicações pedagógicas. Não se afirma, aqui, que esse seja o único caminho para 

a aprendizagem de matemática, mas um recurso possível, uma vez que o jogo é 

uma fase de primazia nos elementos culturais (HUIZINGA, 1999). 

 

O uso de jogos na sala de aula é um processo intencional do docente. A 

organização do trabalho pedagógico, quando pautado na utilização de jogos, deve 

ser fundamentado em três momentos: a apresentação de regras, a experimentação 

do jogo, destacando os conceitos matemáticos existentes nas situações práticas que 

se apresentam, e a discussão coletiva do jogo. Essa última muito importante a ser 

executada, pois é através dela que discussões e análises das situações 

matemáticas ocorridas no exercício prático do momento em que ocorria os jogos 

podem ser sistematizadas (BRASIL, 2014). 

 

Essa referida sistematização são retornos às situações-problema surgidas nos jogos 

que podem ser resolvidas e debatidos pelos estudantes. A partir do entendimento do 

jogo é possível levar a prática deste para fora do ambiente escolar, por exemplo, e 

ainda, quando possível, estabelecer novas regras e adaptações. 
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O uso de jogos provoca uma ação que rompe com a passividade comum entre as 

listagens repetições de exercícios. Mas, em muitas situações, o aluno ainda não 

consegue entender as propostas de aprendizagem postas em um jogo, incorrendo o 

risco de acontecer o jogo pelo jogo. Essa prática pedagógica aos poucos vai 

tornando um elemento prático, onde todos os sujeitos são integrantes de uma 

aprendizagem, quer seja o aluno, o professor, o pesquisador ou qualquer agente 

envolvido. Eis aqui um alerta à utilização dessa tendência da educação matemática.  

 

Mesmo defendido há tempos pelo mundo acadêmico, a criança e o jovem aprendiz 

ainda não se familiarizaram com essa prática pedagógica, o que torna um ponto 

dificultador de aplicações e escolhas dessa metodologia por parte dos professores, 

tal como me relata uma professora no diálogo transcrito a seguir. Esse 

acontecimento ocorreu, logo após a aplicação do circuito matemático feito nessa 

pesquisa e será mencionado mais adiante: 

 

Em nossas formações estamos conhecendo muitos jogos e brincadeiras, 
mas, quando trazemos para sala de aula, a impressão é que o domínio da 
aula é perdido. Os alunos apresentam uma ação de descompromisso com 
aquela proposta, achando que não tem regras nem limites. Gosto das ideias 
do uso de jogos, mas ainda tenho dificuldade de ministrar uma aula para 
crianças pequenas com essa prática.  
 

 

Outro fator que pode levar a esse descontrole, dito pela professora, está na 

espontaneidade do jogo como atividade de lazer na comunidade do aluno. Apesar 

das limitações, ainda há defesa no uso de essa prática reconhecer as situações dos 

alunos, em especial os ciganos. Também defende-se que a participação em jogos 

de grupo representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para o 

estudante e um estímulo para o desenvolvimento de suas competências 

matemáticas. 

 

Numa perspectiva etnomatemática, o uso de jogos é a oportunidade de dialogar com 

o estudante trazendo suas experiências, inclusive despertando nos alunos a noção 

de quanto podem aprender a olhar o mundo que os circunda, aproveitando as 

oportunidades que a vida lhes proporciona em relação aos momentos como 
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experiências e aprendizagem constante, mas não necessariamente uma nova 

matemática. 

 

Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é 

uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. 

Supõe um ―fazer sem obrigação extrema e imposta‖, embora demande exigências, 

normas e controle (BRASIL, 2001, p. 47).  

 

6.2. CÁLCULO MENTAL 

 

De maneira geral, advinda das práticas de ensino da Matemática das décadas que 

nos antecedem, não se tornou uma prática pedagógica comum o ensino do uso de 

cálculos mental. Numa parcela significativa de vezes na escola ensinam-se as 

regras das operações, os algoritmos, desprezando as estratégias de uso de cálculo 

mental. 

 

Na prática social, corriqueiramente usamos estimar o custo total de nossas compras 

em um supermercado, ou mesmo determinar o preço que se pagará por uma peça 

em promoção quando dada alguma porcentagem de desconto. 

 

Por hábito e falta de habilidade as pessoas quando submetidas à necessidade de 

obter um resultado de cálculo e não tem outro recurso senão fazer mentalmente 

querem usar-se das mesmas estruturas das contas que aprenderam no ambiente 

escolar.  

 

Entre os ciganos pesquisados, e em especial os seus familiares, a prática de cálculo 

mental é uma máxima. Os com mais idade, e por vezes sem escolarização 

nenhuma, são ainda mais práticos. Em um diálogo com Dr. Egino, ele apresenta 

justamente essa indagação.  

 

Quando eu faço um cálculo na cabeça, penso (e até visualizo) a conta e sua 
estrutura. Não sou tão ágil. Enquanto um cigano que nunca foi à escola 
responde rapidamente a uma situação prática de cálculos. Fico imaginando 
o que pensam. Como a resposta lhes vem à mente? Sei que não erram 
nada!

 



132 

 

 

Aos ciganos a resposta a todas as estratégias que usaram ficou parcialmente na 

obscuridade. Eles mesmo não detalhavam os meios que usavam para obter a 

resposta da situação numérica em que estavam inseridos. Apenas afirmavam: ―A 

resposta vem na cabeça‖.  

 

Apesar disso, nas várias conversas pudemos observar algumas dessas estratégias. 

Mesmo alguns dos alunos que acompanhamos e que são alfabetizados, quando 

indagados da organização do pensamento na hora de responder a uma questão que 

envolveu cálculo, não expressam claramente a estratégia usada, até mesmo como 

uma fonte de conhecimento exclusivo, o que os põe em vantagem frente àquele com 

menos destreza de cálculo, afirmando que a resposta aparece na mente. De certa 

forma, há fortes indícios de um processo de memorização e analogias a 

conhecimentos de padrões numéricos que permite obterem as respostas. O fator 

limitador estava na condição desses ciganos em relação à expressão verbal dos 

meios para contarem-me as estratégias usadas, uma vez que essa prática é 

extremamente usual e corriqueira entre eles. 

 

Há um risco que a escolarização, pautada somente em algoritmos, venha neutralizar 

algumas práticas de cálculos mentais entre os ciganos. Cito um momento vivenciado 

durante esta pesquisa: em uma atividade que acompanhei o aluno cigano fazendo 

uma atividade de casa, cujo desafio era uma divisão, o mesmo não conseguia fazê-

la usando cálculo mental. Atrapalhava-se ao efetuar o cálculo com o uso do 

algoritmo, não estabelecendo nenhuma estratégia mental. Perdia-se em onde 

deveria efetivar o registro do quociente e do resto, bem como não sabia o significado 

do valor posicional dos números, naquele momento. Aqui temos uma substituição de 

uma possível estratégia que o aluno poderia ter obtido em seu meio cultural por uma 

considerada acadêmica, dita como correta. Isso ocorre porque a escola ainda só 

aceita uma estratégia e não privilegia o pensar. Mesmo não sendo fácil, trabalhar na 

escola o cálculo mental e as suas práticas pode trazer melhores resultados na 

agilidade de cálculo. 

 

Em algumas explicações, mostraram conhecimento da decomposição dos números. 

Se desejam somar 134 + 768, iniciam os agrupamentos de forma aleatória, dentro 
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da conveniência da situação e a organização mental que estabeleceu. Por exemplo, 

nesse caso, iniciou o cálculo pela centena, agrupando as centenas (100 + 700), 

calculou a união das unidades (4 + 8 = 12), então somou (12 + 90 = 103) e, por fim, 

uniu as 8 centenas, totalizando 903.  

 

Os ciganos sempre mostram segurança em suas respostas, além de um 

pensamento ágil e uma conferência desses cálculos também muito rápida. A 

necessidade de decidir rapidamente os valores do que está vendendo ou comprando 

em suas barganhas provoca essa destreza. 

 

No cálculo mental, o uso de estratégias diferencia-se entre cada pessoa, que 

observa caminhos e estruturas diferentes para a resolução de cálculo, ou mesmo a 

própria pessoa pode optar por uma ou outra estratégia, conforme o procedimento 

mais vantajoso que o fez optar para ter a resposta. Ter aparato nesse exercício 

mental promove uma pessoa mais autônoma e consequentemente com maior 

capacidade de optar por caminhos de resoluções, entendendo os mecanismos de 

agrupamento e desagrupamento mais facilitados. 

 

Lembramos que aqui estamos a descrever as potencialidades observadas no grupo 

pesquisado. Não se está defendendo a não utilização de tecnologias, mas, quando 

há uma preparação com o uso do cálculo mental, a pessoa é capaz de criticar o 

valor obtido em uma calculadora, por exemplo. Alguns concebem a calculadora 

como ―a infalível‖, de fato, mas pode ocorrer de a pessoa digitar o numeral errado na 

calculadora, o que, sem uma estimativa que antecede o cálculo por meio 

tecnológico, faz com que se aceite o resultado no visor, sem nenhuma análise.  

 

Também vemos situações muito corriqueiras em que cálculos simples são desafios 

para algumas pessoas que não conseguem mais responder, por exemplo, qual o 

troco a ser dado a uma pessoa que comprou R$ 25,50 e pagou com uma nota de R$ 

50,00, usando única e exclusivamente o aparato tecnológico para obter o resultado. 
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6.2.1 Algumas estratégias para praticar o cálculo mental 

 

Na apostila do Minicurso do CIEM (2013) e em Carvalho (2011), são apresentadas 

algumas técnicas e estratégias de uso do cálculo mental. Inspirados nessas 

organizações, vamos descrevê-los com nossas considerações e exemplos. 

Consideramos também as estratégias que os ciganos deram indício de uso prático.  

 

Nas situações em que não é necessária a obtenção do valor exato, e sim pode-se 

obter resultados aproximados, podemos usar a técnica do arredondamento e a do 

truncamento.  

 

O processo constitui uma substituição dos dígitos por zeros.  

 

Por exemplo: na compra de um tecido para fazer uma cortina, a cigana precisa de 6 

metros de tecido. Sabendo que cada metro custa R$ 18,40, qual o valor aproximado 

que ela irá gastar? Aqui a estratégia de cálculo pode vir a se arredondar o preço do 

metro para R$ 20,00 e multiplicar por 6, totalizando aproximadamente R$ 120,00, 

enquanto o valor real é de R$ 110,40.  

 

A técnica de truncamento faz com que se elimine os dígitos decimais e proceda com 

a busca de um valor aproximado, mas com maior facilidade de calcular. Por 

exemplo: se deseja somar 42,3 + 17,1, suprime os 3 décimos da primeira parcela e o 

1 décimo da 2ª parcela, procedendo com a soma de 42 + 17, então obtém o 

resultado de 59, enquanto o real é 59,4. 

 

Para arredondar números, fazemos o seguinte: se terminarem em 1 e 4, busca-se o 

menor número em 0. Se está de 5 a 9 os seus términos, busca-se o maior número 

em 0. Se estamos com 88, arredondamos para 90, se temos 101, usamos 100. 

 

O mesmo procedimento se usa para os decimais. Se temos 27,3, arredondamos 

para 27 inteiros, ou seja, se conserva o mesmo inteiro. Mas se temos 27,68, 

arredondamos para 28, aumentamos em 1 a unidade. 
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Estimativa pela esquerda, essa técnica foi confirmada pelos ciganos com prática de 

seus usos. Assim, operam-se os dígitos dos valores maiores e preenchem-se com 

zeros os outros valores posicionais: Qual o lucro obtido com a venda de um carro 

que foi comprado por R$ 12.350,00 e vendido a R$ 13.917,00? Procede-se 

arredondando o valor da venda por R$14.000,00 e na compra por R$ 12.500,00, 

cuja diferença aproximada é de R$ 1.500,00, enquanto a real é de R$ 1.567,00. 

 

Uma mente habituada a lidar com cálculos mentais procede a decompor valores, 

fazendo escolhas de estratégias que dinamizam o cálculo. 

 

No caso de valores iguais a serem somados se tem uma escolha de multiplicar o 

valor por 2. Exemplo: 51 + 51 = 102. Esse exercício auxilia nos casos de modificar 

agrupamento buscando explorar o dobro. Essa estratégia cabe bem para números 

quase consecutivos. Por exemplo 68 + 70, podemos optar por fazer a decomposição 

de (60 + 8) + (60 + 10), então 60 x 2 + 10 + 8 = 138. 

 

Uma outra técnica é a decomposição onde separam-se as somas em parcelas mais 

fáceis de somar, por exemplo: 168 + 256 = (100 + 60 + 8) + (200 + 50 + 6).  

Procede com nova ordem das parcelas (100 + 200 + 60 + 50 + 8 + 6). 

 

A translação é uma estratégia de cálculo mental em que se procura deslocar os 

valores entre os números a serem calculados, acrescentando a um e retirando a 

mesma quantia do outro, numa compensação. Assim 168 + 256 = (No número 168, 

passo a 170, soma-se 250 + 4, esse último observe que houve diminuição de 2 

unidades que eram exatamente o acréscimo feito no primeiro valor, então 424). 

 

O cálculo da esquerda para direita também é muito usado, assim 1 242 + 2 787= 

(soma-se 1 + 2 (x 1000) + 2 + 7 ( x 100) + 4 + 8 ( x10) + 2 + 7) = 4 029. 

 

Para somas com três ou mais parcelas, pode ocorrer um reagrupamento de modo 

que seja mais fácil calcular. 166 + 15 + 24 = 166 + 24 ( +15) = 190 + 15 = 205. 
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Sabe-se que essas estratégias podem ser combinadas e a decisão de usá-las em 

um ou outro momento vem da estrutura mental da pessoa. 

 

Assim como os jogos, ensinar e desenvolver comp etência de cálculo mental nas 

crianças não é tarefa fácil e requer intenção, método e persistência (CARVALHO, 

2011). Também porque no histórico do ensino da matemática apoiava-se muito na 

ideia de ―em uma só maneira de calcular‖. No cálculo mental é dada a liberdade de 

pensamento e escolha de estratégias de quem está calculando, sendo mais difícil 

para que o professor possa acompanhar o raciocínio, no entanto, o aluno se torna 

mais autônomo e seguro nos cálculos que faz. 

 

No caso dos alunos ciganos, mesclam os conhecimentos de sua comunidade com 

os adquiridos na escola. Apesar da não garantia de integração nem mesmo de a 

permanência prolongada nos ―bancos‖ escolares se constituírem fato entre os 

ciganos estudantes, é indiscutível a predileção pela matemática nos campos 

relacionados aos cálculos em especial à capacidade no cálculo mental. 

 

6.3 O CIRCUITO MATEMÁTICO - UMA CONTRIBUIÇÃO DESTA PESQUISA 

 

Diagnosticar potencialidade constituiu um passo para o aprimoramento escolar. 

Mesmo respeitando as peculiaridades étnicas, a escola exerce o papel de ampliar 

esse universo da formalização do conhecimento, o que acaba mostrando outras 

possibilidades. Discutir a realidade numa crítica de nossa existência pode levar o 

educando a ser capaz de tomar decisões de aplicabilidade daquilo que aprenderá na 

escola. Numa visão analítica e crítica bem trabalhada os jovens aprendizes serão 

capazes de prosseguir em seu caminho acadêmico contribuindo para atendimento 

das necessidades de suas culturas. 

 

Por meio do entendimento dessas potencialidades, observadas através do 

instrumento metodológico de atividades propostas aplicadas, organizamos uma ação 

capaz de despertar o interesse pela matemática, usando situações com cálculo 

mental, atividades de jogos e manuseio de materiais que despertam a curiosidade 

dos ciganos. 
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A etnomatemática contribui para respeitar o saber contido na cultura do aprendente. 

Cabe ao professor (escola) respeitar essa cultura, deixando que esse aluno seja 

capaz e sinta-se apropriadamente confortável em apresentar-se como pertencente a 

essa ou àquela cultura, não deixando erradicar o conhecimento do seu povo. 

Romper com ingenuidades dependerá da condução do professor, que verá em seus 

alunos sujeitos humanos, gente que sabe, aprende, ensina. Vamos nos apoiar nas 

palavras de Freire (2002): 

 

Isso não significa, porém, que o simples fato de desenvolver uma tal prática 
seja bastante para libertar as classes oprimidas. Isto significa que tal prática 
ajuda a libertação na medida em que contribui para que os alfabetizandos 
compreendam sua realidade em termos críticos (FREIRE, 2002, p. 73). 

  

D‘Ambrosio aponta para o reconhecimento cultural previsto em diversos planos de 

educação em nosso país, o que fornece flexibilidade para coletânea de conteúdos a 

serem trabalhados e apresentados. 

 

Nada poderia ser mais claro nessa declaração (
3
) que o reconhecimento da 

subordinação dos conteúdos programáticos à diversidade cultural que 
impera num país como o Brasil. Igualmente o reconhecimento de uma 
variedade de estilos de aprendizagem, implícitos no apelo ao 
desenvolvimento de novas tecnologias. Essencialmente, essas 
considerações determinam uma enorme flexibilidade tanto na seleção de 
conteúdos quanto na metodologia (D‘AMBROSIO, 2011 p. 110). 

 

Diante disso, sugerimos, em parceria com as escolas frequentada pelos 

pesquisados, a organização de um circuito matemático, cujo objetivo geral é 

apresentar as potencialidades matemáticas identificadas durante a pesquisa. Essa 

proposta foi uma coletânea de 6 atividades que pudessem ser aplicadas 

separadamente ou combinadas durante o tempo de uma aula. 

 

Essa proposta foi apresentada às escolas como um retorno à recepção dada a esse 

trabalho de pesquisa. No agendamento, as pedagogas e professores viram uma 

possibilidade de uma aula diferente, usando recursos mais lúdicos, e aprovaram a 

iniciativa. 

 

                                                        
3
 Ao se referir ao Plano Decenal de Educação para todos (1993-2003) do Ministério de Educação e 

do Desporto (MEC). 
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Devido à situação de pesquisa na qual estamos, não tivemos a oportunidade de 

dialogar, rompendo com elos do conteúdo, com a atuação crítica do cidadão, mas 

estamos cientes de que oferecemos uma matemática para gente que a viva, que 

possa manifestar-se em seus pensamentos e sentimentos em experimentar uma 

matemática significativa. Isso passa pela busca de uma prática pedagógica que 

permita tal cenário, como nos fala Freire (1996) sobre o trabalho de um professor 

progressista: 

 
O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovens ou adultos, mas 
gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, 
crescendo, reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, capaz de 
negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo 
superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é a prática 
docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de que a 
minha própria capacitação cientifica faz parte. É que lido com gente 
(FREIRE, 1996, p. 144). 

 

Com essa proposta, não estou afirmando que consolidaremos um papel como 

professor progressista e capacitados a resolver todas as questões que são 

limitadoras na Educação Matemática. São possibilidades de abrir o diálogo, que 

inclui saberes científicos e pontos de interesse aos jovens pesquisados. E em 

momento adequado e planejado proporcionar o diálogo, indo além do ensino pelo 

ensino, mas numa visão de conhecer o que se tem e tudo o que se pode 

reconhecer. 

 

Num exercício ético, a prática de valorização dos conhecimentos dos alunos nas 

escolas não os fazem achar que um saber é mais valioso do que outro, mas sim que 

nos completamos e estamos num constante aprimoramento como alunos, 

professores, cidadão, pessoas. Só com essa postura de respeito é que nos 

aproximaremos de entender que todos, sem exceção, contribuem para essa seara 

do conhecimento humano. 

 

A contribuição com esse circuito é fazê-lo um objeto de codificação para o diálogo 

que apoia-se no tripé valorização cultural, conteúdo matemático e aprendizagem 

reflexiva, cujo ponto converge a compreensão do que pode ensinar. Como nos diz 

Freire (2002), 
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O importante, qualquer que seja a forma que a codificação assuma – e há 
outras – é que ela seja tomada, na verdade, como um objeto de 
conhecimento. E que dela ―tomando distância‖, no processo de sua 
descodificação, educador e educandos alcancem a compreensão de sua 
―estrutura profunda‖. Daí a necessidade de um máximo de cuidado durante 
a decodificação, que, num momento, é a cisão que se faz cindido. Neste 
esforço, os educandos, como sujeitos cognoscentes, percebem relações 
entre os fatos sobre que discutem que antes não percebiam (FREIRE, 2002, 
p. 43). 

 

6.3.1 Aplicação 

 

O quadro 3, organizado abaixo, representa a organização das aplicações das 

atividades do circuito matemático.   

 

Quadro 3 – aplicação de atividades do circuito matemático 

Escola Turma Quantida

de de 

alunos 

Atividades aplicadas 

EMCEF Praia 

Grande 

6º A (a) 9 Problemoteca, quebra cabeça desafio, 

Tangram 

 6ºA (b) 9 Tangram, quebra cabeça desafio,  

 6º B (a) 10 Material dourado,  tangram 

 6º B (b) 11 Tangram, pife,  

 7º C 22 Tangram, Pife, desafio de quebra cabeça, 

Dominó matemático, problemoteca 

 7º D 18 Tangram, Dominó matemático 

EMEF Praia 

Grande 

3º A 18 Tangram, Material dourado 

 3º B 

(a) 

10 Problemoteca. 

 3º B 

(b) 

11 Quebra cabeças – desafio, incluindo o 

tangram e formas geométricas 

 5º C 

 

24 Tangram, quebra cabeça, dominó 

Fonte: plano de organização da pesquisadora 
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6.3.2 Problemoteca 

 

Justificativa: 

Essa proposta surge a partir de uma das atividades apresentadas durante essa 

pesquisa. As crianças/jovens ciganos montaram uma problemoteca, assim 

denominamos um conjunto de propostas de situações-problemas, de ordem 

matemática, desafiadoras, organizadas em fichas, cuja utilização é realizada 

conforme a escolha do(s) desafiado(s). Os alunos ciganos auxiliaram na definição 

dessas questões durante a pesquisa, apontando assuntos de interesse e/ou 

domínio. Eles podiam usar desafios que aprenderam na escola e gostaram, ou 

questões que eles quisessem elaborar, ou, ainda, as descritas nos livros didáticos, 

nas avaliações em larga escala e no banco de questões da OBMEP, que foram 

disponibilizadas para eles durante visita ao acampamento.  

 

Objetivo: 

Apresentar as questões apontadas como significativas, pelos pesquisados, de 

maneira lúdica. 

 

Metodologia: 

As perguntas escolhidas pelas crianças/jovens ciganos foram impressas em uma 

ficha e colocadas no painel. A figura 38 traz a apresentação que foi levada para a 

aplicação das atividades com os alunos.  

 

Figura 38 - Vista geral da apresentação da problemoteca 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora set/14 
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Os alunos da sala foram desafiados a responder aos questionamentos. Ao virar as 

questões, havia a resposta na parte de trás. 

 

Aqui tem Matemática: 

As questões abordam temáticas diversas, apontadas em livros didáticos, banco de 

questões e material analítico de avaliação de larga escala, organizadas em 

situações-problemas. Esse modelo, geralmente, é adotado pelas estruturas 

curriculares do ambiente escolar.   

 

Desenvolvimento 

A apresentação e a ludicidade atraíram os alunos que visitaram o circuito. Eles 

escolhiam as perguntas e tentavam respondê-las. Logo após havia uma discussão 

com a turma acerca da resposta. As perguntas que continham imagens eram as 

mais escolhidas. 

 

1ª aplicação: turmas de 6º ano (a) – matutino: O primeiro grupo apresentou-se um 

pouco tímido, disseram que é difícil responder uma pergunta frente a todos, 

demonstrando dificuldade na oralidade, aspecto que também não é reconhecido 

como meio avaliativo. O professor não acompanhou a aplicação.  As fichas com 

gravuras tiveram preferência.  

2ª aplicação: turma de 7º ano – vespertino – última atividade aplicada na própria sala 

dos alunos com a presença da professora, que não fez intervenção. Novamente 

mostraram interesses nas questões com gravuras ou com textos pequenos contendo 

estruturas com representações numéricas. 

3ª aplicação: turma de 3º ano (a)– matutino. As questões apresentadas precisaram 

ser lidas e encenadas para que pudessem entender o objetivo da questão. 

Organizamos a turma em grupos de 3, 3 e 4 alunos e eles discutiram a resposta e 

fizeram o registro. Motivaram-se a nível competitivo e harmonizaram-se no grupo 

específico. Durante a aplicação não houve presença da professora regente. 

 

Avaliação: 

A apresentação lúdica do material e o aspecto organizacional levam o aluno a 

proceder com cálculo mental e a responder as questões de forma colaborativa e na 
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oralidade, fatos que servem de parâmetro avaliativo para o professor, inclusive 

oportunizando formas diferentes de pensar e uso de estratégias para cálculos. As 

questões devem ser adaptadas ao nível dos alunos. 

 

6.3.3 Quebra-cabeças 

 

Justificativa: 

O cigano, por si, é muito curioso, sempre apresenta entusiasmo para aprender, em 

especial se a proposta tende à ilusão, a provocar o pensamento do outro, onde ele 

sabe a resposta e o outro fica na curiosidade. 

Objetivo: 

Ofertar quebra-cabeças onde o grupo visitante do circuito irá descobrir a maneira de 

solucionar o problema. 

 

Metodologia 

a) Serão usados fichas organizadas em 6 colunas e 5 linhas, com a composição 

dos números de 1 a 60 na base 2, apresentadas na Figura 30. 

Obs. Essas fichas foram apresentadas na p. 104 desta dissertação. 

 

b) Os ciganos se interessaram muito pelo desafio de tirar uma pequena 

cordinha, com contas nas extremidades de um pedaço de tecido, com um 

corte e dois orifícios. (Fig. 39) 

 

Figura 39 - Alunos manipulando o quebra-cabeças durante aplicação do 
circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora set/14 
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Aqui tem Matemática: 

Operações matemática, em especial, potenciação e base 2. Situações de espaço e 

forma. Nos aspectos atitudinais são desenvolvidas habilidades relacionadas a 

análise, percepção, tomada de decisões e validações da situação problema. 

 

Desenvolvimento 

1ª aplicação: Foi a atividade que trouxe maior repercussão. O grupo da 6º A (a) 

recebeu o desafio de resolver o quebra-cabeça para retirar a corda do pequeno 

retalho. Uma aluna já conhecia a brincadeira e aguardou os demais colegas 

fazerem. De pouco a pouco foram descobrindo a maneira de organizar e conseguir 

êxito na atividade. Relacionamos ao aprendizado de Matemática, que muitas vezes 

parece muito difícil, mas, se estudarmos e entendermos os ―segredos‖,damos 

continuidade. O mesmo grupo participou da proposta (a) do quebra-cabeças com as 

fichas, mas não foi relatado o meio para descobrir o número pensado. 

2ª aplicação: O grupo 6º A (a) manuseou o material, mas não recebeu a estratégia 

de resolução. As fichas com os números organizados, tendo por referência a base 2, 

causaram entusiasmo para adivinharem a maneira de conseguir descobrir o 

resultado. Somente o grupo da 6º A (b) recebeu a sinalização da organização e 

como deveria proceder para obtenção da resposta. Foi deixado o material para que 

o próprio professor regente possa trabalhar essa atividade. 

3ª aplicação – 7º C. Primeiramente foi entregue o desafio de retirar a cordão do 

tecido. Nessa turma havia uma aluna com deficiência física, mas ela participou 

dando os comandos para a acompanhante, que juntas obtiveram a resposta. 

Emiliano, que conhecia o desafio, deixou os colegas pensarem numa estratégia de 

resposta. Refletimos a relação com a Matemática e os alunos concluíram que para 

entender dessa ciência é preciso primeiro analisar para depois agir e, então, resolver 

a situação problema. Durante a aplicação da atividade nessa turma tivemos o 

acompanhamento do professor regente. 

4ª aplicação – 5º ano C. A turma é bem agitada, com problemas disciplinares. 

Cristiano acompanhou o tempo todo. Como conhecia os dois desafios, não opinou 

na resposta. Deixou que os colegas de sala fizessem as tentativas. Quando 

autorizado, revelou a resposta para os colegas. 
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Avaliação: 

A soma será feita por meio de cálculo mental. Pode-se explorar conhecimentos de 

potência e agrupamento. Organização espacial. 

 

6.3.4 Pife 

 

Justificativa: 

Um dos jogos mais utilizados pelos ciganos no acampamento e que foi identificado 

em nossa pesquisa. Jogam tanto os adultos quanto as crianças. Esse jogo permite 

simulações de negociação e tomadas de decisões, fator importante na formação 

matemática do cigano e demais aprendizes. 

 

Objetivo: 

Analisar as possibilidades das cartas que poderão vir a partir de uma mão de pife. 

(fig. 40) 

 

Metodologia: 

Será mostrada uma mão de pife, faltando apenas uma carta para fechamento do 

jogo para que o grupo visitante informe e sistematize as possibilidades de ganhar o 

jogo. 

 

Figura 40 - Jogo de baralho organizado para análise da partida de pife durante 
aplicação do circuito 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora set/14 
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Aqui tem Matemática: 

Esse jogo permite trabalhos com sequências crescente e decrescente, 

probabilidade, análise combinatória. 

 

Desenvolvimento 

1ª aplicação: A atividade foi aplicada com a presença do aluno cigano do 6º B (b) e 

sem o professor regente. Iniciamos a conversa sobre os jogos que eles utilizam e 

como a matemática está inserida nesses casos. Apontaram os jogos de dominó e 

cartas, mostrando saber aplicar conhecimentos relacionados a cálculos nesses 

momentos. O grupo é muito participativo. As cartas foram entregues de modo que 

com apenas mais uma carta poderia ser fechado o jogo, conforme análise da p.94. 

Primeiramente, Tiago organizou o jogo e o grupo foi sugerindo mudanças de 

posicionamento daquela mão. Para cada posição escolhida, iam relatando os 

motivos da escolha. O grupo se surpreendeu quando fomos anotando todas as 

possibilidades de fechar o jogo com as cartas organizadas.  

2ª aplicação. No momento da aplicação o grupo do 7º C estava um pouco disperso. 

Não é habitual participarem de atividades de matemática fora da sala de aula, tal 

como estavam organizados. Foram explicadas as regras do jogo, pois alguns não 

conheciam. Em quatro grupos distintos, de modo que havia alunos que não 

conheciam e outros que sim, foram entregues cartas que, por apenas mais uma, 

permitiam fechar a mão de pife. Então os grupos analisaram as possibilidades de 

conseguir fechar a partida, relacionando-as, em uma folha de papel sulfite, as cartas. 

  

Avaliação: 

Nessa análise podemos destacar os potenciais de discussão com os alunos dos 

conteúdos matemáticos intrínsecos num jogo usado pela comunidade cigana. Os 

alunos pesquisados não tinham esquematizado esses dados, mas as análises eram 

feitas de uma maneira muito natural. O espaço escolar pode explorar jogos como 

esse para formalizar conteúdos matemáticos, tal como sequências, antecessores e 

sucessores, consecutivos e análises combinatórias, adequando-se à realidade e à 

maturidade dos alunos. 
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Ainda é importante dizer que a maior parte dos colegas dos ciganos conhecem esse 

jogo. Na sala de aula talvez não seja possível jogar uma partida completa, pois pode 

levar um tempo superior ao estipulado para uma aula. Mas é importante que o 

professor possa dialogar sobre as possibilidades e escolhas da posição das 

melhores cartas. Isso poderá fazer o aluno notar os conhecimentos matemáticos 

intrínsecos aos jogos. 

 

6.3.5 Dominó de Cálculo Mental 

 

Justificativa: 

Uma potencialidade de destaque entre os ciganos e a destreza quanto ao uso de 

estratégias de cálculo mental. Com essa, atividade poderemos intensificar esse 

interesse.  

 

Objetivo: 

Desenvolver estratégias de cálculo mental. 

 

Metodologia: 

Serão entregues fichas aos alunos com uma estrutura pré-organizada em que à 

esquerda há uma resposta de uma pergunta de outra ficha e à direita uma pergunta 

que se encaixará numa outra ficha (fig. 41). O condutor da dinâmica iniciará o 

processo de leitura da 1ª ficha, então todos os alunos deverão calcular só o que tem 

a resposta. Este deverá responder, dando continuidade na leitura da ficha que 

possui.  

 

Figura 41 - Aplicação da atividade do dominó de cálculo mental 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora set/14 
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Aqui tem Matemática: 

Essa proposta permite adaptação de qualquer conteúdo a ser trabalhado em 

matemática. As situações-problema podem ser adequadas ao meio que o aluno está 

inserido. 

 

Desenvolvimento: 

1ª aplicação: Essa primeira observação aconteceu no mês de março de 2014 na 

turma do 5º ano. Houve participação da professora e de todos os alunos. Essa turma 

é muito distinta, com distorção de idade escolar. Alguns não queriam pegar as fichas 

em que havia uma situação em que texto era um pouco maior, o que mostra uma 

limitação de leitura, fato também ocorrido nas observações entre os ciganos.  

 

2ª aplicação: O 7º C integrou-se muito nessa atividade. Apesar da regra, de não 

poder responder se não tiver com a ficha em que contenha a resposta, todos 

acabaram se auxiliando, quando não se obtinha a resposta de imediato.  

A fala da professora regente nos ajuda a validar esse instrumento: 

 

Os alunos acharam interessante que as perguntas relacionavam-se a temas 
numéricos de todos os eixos da matemática. Essa estranheza ocorre 
porque, geralmente, se trabalha exaustivamente um tema e depois se cobra 
somente aquele conhecimento na prova. Isso adestra o aluno. Aqui eles 
tinham que saber de geometria, grandezas e medidas e resolver situações-
problema. Tinha muito assunto colocado nessas questões que eu nem 
imaginava que eles soubessem!  

 
3ª aplicação: A turma do 7° D jogou duas partidas, sob orientação da professora 

regente. Houve participação efetiva da turma num ambiente que todos se 

colaboraram. Ao final, foi feita uma análise oral do aproveitamento desse jogo. 

 

Avaliação: 

O professor aplicador poderá observar a participação do aluno, discutindo as 

estratégias de cálculo mental usadas no momento da aplicação do dominó. Além 

disso, o aluno é instigado à oralidade. Essa proposta tem limitações para turmas de 

alunos muito pequenos, sem domínio de leitura, uma vez que o próprio aluno é 

quem lê a ficha que está em suas mãos. 
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6.3.6 Material dourado 

 

Justificativa: 

Durante a pesquisa, em especial, na montagem da problemoteca, os pesquisados 

mostraram predileção e interesse no uso do material dourado. Apresentaram 

questões aplicadas na prova em que foram questionados da representação 

numérica da quantidade agrupada com o material dourado. Quando indagados 

acerca da manipulação do material, afirmam não fazerem na prática. 

 

Objetivo: 

Apresentar de uma forma prática e real o uso manipulativo do material dourado. 

 

Metodologia: 

Organização de oficina com experimentação de situações numéricas e quantificáveis 

com representação no material dourado (fig. 42). 

 

Figura 42 - Caixa com o material dourado usado no circuito matemático 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora set/14 

. 

 

Aqui tem Matemática: 

Agrupamento na base 10, adição com reserva e subtração com recurso. Na 

apresentação do trabalho, poderá surgir interesse em outras operações matemáticas 

que serão apresentadas de acordo com a demanda. 

 

Desenvolvimento 
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1ª aplicação: O grupo do 6ª B (b) recebeu uma quantidade das unidades do material 

para procederem com a contagem. Logo fizeram o agrupamento na base 10, o que 

permitiu a reflexão da facilidade e a validação do uso dessa base. Entenderam o 

registro das unidades como resto, aquilo que não pode agrupar, precisando manter-

se na unidade. Do mesmo modo entenderam as dezenas e as centenas, associando 

as outras ordens e classes. Fizemos outras representações usando o material e 

fomos fazendo registro numérico da quantidade expressa, o que auxiliou no 

entendimento do ―vai-um‖, bem como do ―pegar-emprestado‖, como 

desagrupamento e reagrupamento de quantidades. 

 

2ª aplicação: Turma do 3º B, presença do aluno cigano Maurício frequenta. A turma 

foi dividida em dois grupos, que nomearemos aqui de grupo 1 e grupo 2. Cada um 

destes recebeu um quantitativo de peças unitárias do material dourado. Cada grupo 

deveria estabelecer uma estratégia para contagem. No grupo 2, alguns deles 

queriam contar somente peças para ele, dificultando o trabalho em grupo e 

individualmente foram tomando decisões de contar individualmente. O aluno que 

havia conseguido contar mais peças fez com que aos poucos os outros fossem se 

perdendo na contagem, então passavam suas peças para ele. De tantas peças aos 

poucos não sabia se já havia ou não contado as peças. Enquanto que o grupo 1 foi 

logo organizando as peças de 10 em 10 e todos ajudaram. As peças que sobraram 

eles foram pedindo mais para completar ou diziam que era para devolver, pois não 

formou grupo. Foi então que fizemos o primeiro registro na ordem das unidades. 

Paramos para a reflexão de como seria mais fácil contar.  Apresentei a barra com 10 

unidades e disse que trocaria, mas precisaria ter certeza de que havia 10 peças no 

montinho. Assim, a professora regente e eu fomos trocando as peças unitárias por 

10. Mais uma vez queriam guardar as peças, como se fosse coleções próprias. Ao 

mostrar a placa contendo 100 unidades, viram que só trocariam caso juntassem as 

barras do grupo. Assim, procedemos a contagem por agrupamento na base 10 e o 

registro das ordens. Depois desafiamos a juntar todas as peças, efetuamos os 

cálculos e, então, conferimos a resposta com o material dourado. 

 

Avaliação: 
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O material dourado destina-se a atividades que auxiliam o ensino e a aprendizagem 

do SND – posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais (ou 

seja, algoritmos). As crianças acabam dominando os algoritmos a partir de treinos 

cansativos, mas, muitas vezes, sem compreender o que estão fazendo. 

 

Com o material dourado, as relações numéricas abstratas passam a ter uma 

imagem concreta, facilitando a compreensão. Obtém-se, então, além da 

compreensão dos algoritmos, um notável desenvolvimento do raciocínio  e uma 

aprendizagem mais agradável.  Podemos trabalhar com a representação, a 

decomposição, leitura de números e procedimentos de cálculos. 

 

6.3.7 Batalha naval com Tangram 

 

Esse jogo. No caso das turmas do 6º A e 6º B, aconteceu na transição entre uma 

turma e outra, pois é preciso um grupo maior para jogá-lo. 

 

Justificativa: O jogo milenar do Tangram carrega muitas lendas, não se sabe muito 

bem em que época foi criado, apenas afirma-se que a origem seja chinesa e que 

existe há cerca de 4000 anos. A composição das peças quando rotacionadas ou 

translacionadas permite a composição de outras formas geométricas, bem como de 

outras imagens. Esse jogo, quando apresentado na comunidade, despertou 

interesse entre os ciganos, mas mostraram pouca habilidade. Nas escolhas das 

questões para a composição da problemoteca, os alunos ciganos mostraram 

interesse em saber mais sobre o jogo e suas (re)organizações. 

 

Associamos o Tangram ao jogo de batalha naval, pois é possível explorar situações 

de localização. As escolhas de campos de interesses dos alunos ciganos mostraram 

que os mapas incluem-se nesses contextos. 

 

Objetivo: apresentar o jogo do Tangram, reconhecendo as formas geométricas de 

suas peças e a congruência entre os lados das peças, o que proporciona a 

composição de novas formas. 
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Metodologia: 

Foi apresentado um tabuleiro com coordenadas cartesianas (fig. 43), onde a turma 

foi dividida em dois grupos. Cada grupo escolheu uma pessoa que chamou um 

colega do time oposto através de seu posicionamento na coordenada do tabuleiro. 

As peças do Tangram foram distribuídas entre os componentes de cada grupo, os 

jogadores ficaram com  as mãos apoiadas para trás de modo que o representante 

do grupo não fosse capaz de ver a peça nas suas mãos. Quando escolhida a 

coordenada do peão humano, este mostrou as mãos; se tiver com uma peça, 

entrega para o cantador do grupo oponente. Esse deverá ir até o quadro e montar as 

peças até conseguir o quadrado original do Tangram. 

 

Figura 43 - Vista do tabuleiro com as coordenadas para jogar batalha naval com 
Tangram. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora set/14 

 

Aqui tem Matemática: 

Com essa proposta exploramos o reconhecimento de formas geométricas, 

congruências de figuras, semelhança entre os triângulos, área e perímetro de 

geométricos planos. Inclui-se a apresentação de coordenada cartesiana e dedução 

de probabilidades. 

 

Desenvolvimento: 

Totalizaram-se seis aplicações dessa proposta, cuja observação se manteve, 

independente do grupo/série. Em nenhuma turma houve associação a conteúdos 

aprendidos na escola com o tabuleiro das coordenadas cartesianas. No caso do 6º 

ano, lembraram de um programa de televisão que faz uma brincadeira análoga. A 

organização dessa atividade permite a integração da turma, podendo participar até 
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32 alunos. Esse fato facilita, pois uma das dificuldades de aplicação e o uso de jogos 

está no envolvimento de toda a turma, como relata a professora do 3ª ano.  

 

- Estamos fazendo formações para o uso de jogos e brincadeiras, mas 
ainda é muito difícil pôr em prática. Os alunos não se envolvem 
integralmente. Para nós, professores, ainda é muito cansativo realizar 
trabalhos como esse. Mas não podemos desistir. 

 

Essa frase mostra as poucas experiências do uso de aulas com atividades lúdicas, 

apontando para uma crença de que estudar Matemática é fazer listas infindáveis de 

exercícios. De acordo com os professores que participaram desse circuito 

matemático, isso ocorre por fatores como espaço físico deficiente, falta de tempo de 

planejamento para preparar aulas diversificadas, excesso de alunos na sala de aula, 

dificuldade financeira para compra de material, desconhecimento do professor em 

relação à metodologia de jogos e cálculo mental, indisciplina dos alunos, além das 

exigências do sistema educacional por meios avaliativos e formais.  

 

 

Avaliação: 

Questionar aos alunos o nome das formas geométricas, buscando a classificação de 

acordo com os atributos. 

Quadriláteros: quadrado (4 lados de mesma medida, 4 ângulos de 90º) e 

paralelogramo (4 lados, lados opostos paralelos, ângulos colaterais suplementares). 

 

Triângulos: classificação dos triângulos quanto ao lado (isósceles) e reconhecer os 

outros – equilátero, escaleno. Quanto aos ângulos, os triângulos são retângulos, 

mas também há acutângulo (3 ângulos menores do que 90º), sendo que existe a 

especificidade do equiângulo (3 ângulos de 60º) e obtusângulo (1 ângulo maior que 

90º). 

 

Comparações de área: podemos comparar, por exemplo, 2 triângulos pequenos e 

observar que há equivalência de área com o quadrado, com o triângulo médio, ou 

mesmo com o paralelogramo. Nas séries mais avançadas, pode-se trabalhar com 

expressões algébricas que representem a área e o perímetro das recomposições 

feitas com as peças. Ainda é possível observar e formalizar conceitos de 

semelhanças de figuras. 
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Destacamos a dificuldade do professor de trabalhar jogos ou outras atividades 

lúdicas com toda a turma. Os alunos não compreendem esse trabalho como ação e 

integrante que venha auxiliá-lo e vislumbram tal inciativa como brincadeira e não 

aprendizagem, conforme relatou uma aluna do 5º ano C. 

 

- Quando é que nós vamos fazer dever? Não fiz aula ainda! 

 

Nessa lógica, Knijnik (2012) também aponta: 

 

Os próprios alunos resistem ―ao novo‖, porque a eles foi ensinado – de 
múltiplas formas – que a aula de Matemática é um território neutro, em que 
a exatidão, o resultado único, a abstração reinam soberanas e seu reinado 
não pode ser perturbado pelas coisas mundanas‖ (KNIJNIK, 2012 p. 85). 

 

É preciso desde o início do processo educacional aplicar situações lúdicas e 

sistematizar e valorizar o que está sendo observado para rompimento da crença da 

brincadeira pela brincadeira. 
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7. CONSIDERAÇÕES 

 

Conscientizar os membros da comunidade cigana que evolução não é 
perda de tradição e que só através da escolaridade, da informação e tendo 
acesso à cultura, é que se pode reivindicar e lutar por nossos direitos. 
(BRASIL. 2007. p.23) 

 

A citação acima constitui um dos objetivos da cartilha cigana, numa busca de 

promoção de políticas públicas que favoreçam o viver cigano, inclusive resgatando 

as dividas históricas que se tem com esse povo. Um dos pontos destacados na 

cartilha dos ciganos é, portanto, a importância à educação e escolaridade. Apesar 

disso, alguns ciganos ainda não visualizam a necessidade da escolaridade. Não 

veem na escola um meio transformador que permita agregar ganho à cultura e ao 

modo de viver cigano.  

 

Em nossa investigação contemplamos que os alunos ciganos frequentam a escola, 

mas não compreendem como esse ambiente pode trazer contribuições para o seu 

viver cigano. O incentivo de programas sociais os mantém nesse ambiente, 

impulsionados pelos pais. Mas, não é fator preponderante. Alguns momentos de 

conversa (entrevista) levaram à contribuição a esse pensamento, ao surgirem 

perguntas e assertivas nessa temática: 

Com o líder do grupo,  

 

- Como estudar pode ajudar os meninos daqui? 
 

Minha resposta não foi convincente: 
 
- Trabalhos de pesquisa como o que realizo depende de estudo. As 
pesquisas podem partir de vocês, para atender o que vocês precisam. Se 
vocês tiverem pessoas atuantes na sociedade essas poderão auxiliá-los na 
garantia de ações políticas nas áreas essenciais para a manutenção e 
valorização da cultura de seu povo.  

 

Eles não vislumbram, por exemplo, a potencialidade natural para o comércio 

(excelência em vendas), mercado financeiro, gemologia, ou outras áreas que exigem 

uma oralidade destacada. A limitação de vivência no espaço apenas cigano talvez 

não deixe que conheçam as oportunidades que possam vir a ser conquistadas. Bem 

como, na percepção deles, poucos são os exemplos de situações bem sucedidas de 

ciganos que reverteram a favor de seu povo e de sua cultura. Apesar de existirem, 
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tal como o país já teve, um Presidente da República (Juscelino Kubitschek) de 

descendência cigana.  

 

A educação formal tem se tornado uma necessidade a qualquer grupo social. O 

cenário atual exige que para atingir patamares sociais mais elevados é preciso uma 

escolarização. A matemática básica é um dos integrantes dos saberes mínimos que 

uma pessoa precisa para exercer a cidadania, além de ser uma das potencialidades 

identificada nas práticas dos ciganos. Essa ciência pode auxiliar as pessoas a 

analisar o contexto em que estão inseridos, a apurar o raciocínio dedutivo e a 

estruturar o pensamento.  

 

No entanto, trabalhar uma educação que possa contemplar os direitos ao 

multiculturalismo presente no país  não é tarefa fácil. Dentro de tantos saberes e 

fazeres, respeitar e fazer avançar torna o papel da escola um desafio de reflexão 

ampla. Quando Simões (2007) inclui a educação como uma das demandas mais 

urgentes da população cigana, também alerta para a relação dos ciganos com o 

mundo escolar. Pois, esse universo põe os estudantes em contato com outros 

saberes e diferentes contextos que ameaçam a cultura, com possibilidade de 

desconstrução e desaparecimento das raízes do povo.  

 

Diante desse cenário, é preciso que as lideranças ciganas se fortaleçam para as 

discussões relacionadas a todas as temáticas sociais e positivas afim de fortalecer e 

valorizar a cultura, em especial a educação. O cigano estudante precisa se orgulhar 

de pertencer a um povo que contribuiu para constituição cultural desse país e tem 

direitos ao processo de desenvolvimento do país, antes restrito a determinadas 

etnias dominantes.  

 

Por outro lado, também, os ciganos precisam romper com a passividade do que é 

apresentado no mundo escolar para seus filhos, e, interferir nos pontos e discussões 

junto com a escola, apresentando as suas demandas. A escola carece desse 

diálogo, desse indicativo, para entender o que é relevante ou não para conduzir as 

escolhas propícias aos seus diversos grupos imersos no mundo escolar. É preciso ir 

além de reconhecer a diferença, é preciso conhecê-la.  Notadamente, trazemos o 
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exemplo da conversa com uma cigana que nos auxiliou no preenchimento do 

questionário para inscrição do projeto da produção do documentário junto a 

SECULT, mencionado anteriormente, nos informando: 

 

No caso dessa comunidade, não recebem um ensino diferenciado, pautado 
na cultura desse povo. Matriculam-se nas escolas públicas ofertadas pelo 
governo no bairro onde estão sediados. 

Ao estar na comunidade cigana percebemos que a criança é educada e orientada 

pelos pais. A sua participação na comunidade o integra nas responsabilidades e na 

vivência das peculiaridades de sua cultura. A criança cigana participa efetivamente 

da rotina e auxilia os pais. É uma aprendizagem natural, difusa, acontecendo sob 

uma lógica de comunidade, de grupo. Contribui no cuidado com os irmãos, trata dos 

animais, faz parte da execução de tarefas, feitas com responsabilidade, mas sem 

peso. Isto é, as atividades das crianças auxiliam no sentido da existência e 

manutenção cultural do grupo. Desde criança, todos no acampamento são 

motivados a participar.  

 

As crianças envolvem-se autonomamente nas brincadeiras, criam suas regras e 

seus momentos. Se são solicitados pelos pais, atendem prontamente e com 

respeito. Essa reflexão nos leva a justificar o relato de algumas atividades, no 

decorrer de nossa pesquisa, que aparentemente são dos adultos, não 

caracterizando ―coisa de criança‖ em detrimento a ―coisa de adulto‖.  Mas, vale 

salientar, que não há forças que desrespeite o direito da criança, isso faz parte da 

educação daquela comunidade. 

 

Do ponto de vista da educação escolar, não há uma via fluente que interligue e 

valide os conhecimentos escolares e as fontes de significados específicos ao grupo, 

não permitindo o elo entre os dois lugares – escola e comunidade. Nas visitas de 

campo os próprios ciganos comentavam que não compreendiam muito bem a 

função que a escola está exercendo na formação de seu jovem nela inserido. Falta 

essa mobilização dialética entre a escola e a comunidade. A escola, ilhada em 

relação a comunidade, não sabe das necessidades da comunidade e a comunidade 

não conhece os interesses da escola. A abertura de espaço para ocorrerem essas 
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discussões pode vir a ser o exercício entre negociar o que é preciso fazer para 

atender a escola e aquilo que se tem necessidade enquanto comunidade. Esse 

espaço não pode restringir-se a reuniões de pais, esporádicas e focada no intuito de 

entrega de boletins. Mas, ampliar-se em diálogos constantes e significativos para 

ambos, em um foro de discussões, cuja representatividade se fará por meio dos 

agentes dos segmentos educacionais.  

 

As ações escolares num contexto multicultural, logicamente incluindo os ciganos, 

precisam passar pelo conhecimento, respeito e valorização dos saberes trazidos por 

esses povos. ―Numa socidade como um todo, atuar efetivamente a favor da 

inclusão, implica no sincero e irredutível combate às desigualdades‖ (BRASIL, 2007 

p. 18). 

 

A preparação escolar de um cigano, como também de qualquer outra pessoa, 

precisa contemplar o entendimento de mundo e não apenas de leitura de textos ao 

qual o professor impôs, ou a situação problema apresentada na aula de matemática. 

Preparar o aluno para ler o seu próprio mundo numa produção de significados que 

faça sentido a sua identidade cultural e à sua participação escolar. Essa educação 

possibilitaria o não rompimento com as raízes culturais do indivíduo e, quem sabe, 

levaria a promover, discutir criticamente e reivindicar o que é preciso para a 

valorização da comunidade.  

 

A escola no momento atual tenta padronizar seus objetivos de ensino e dedicar-se a 

preparação dos jovens para viver exatamente a complexidades da sociedade. No 

entanto, quando se tem pessoas vivendo como os ciganos em sua simplicidade e 

estruturas mais específicas, ao se ampliar na escola algumas noções matemáticas 

elas apresentam-se por demais abundantes, tornando-se inócuas por vezes aos 

aprendizes. Nesse sentido, é importante considerar que crianças e jovens não sejam 

vistos como se fossem modelos para futuros matemáticos. Existe a possibilidade, 

mas ela não é única. Portanto, determinados aprofundamentos podem ser feitos, 

mas com cautela, de acordo com o desenvolvimento e produção de sentido dos 

estudantes.  
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Nesse entendimento, defendemos que as contribuições primordiais das 

competências dessa ciência, a matemática, são perseverança, análise, tomada de 

decisões, organização, planejamento, as quais precisam estar como base na 

aprendizagem de qualquer campo a ser trabalhado.  

 

Os ciganos vivem muitos desafios para manterem sua cultura. Simões (2007)  

refere-se ao grupo cigano no cumprimento de regras da sociedade, mas existem 

também regras intergrupo a serem mantidas. Não pode a escola colocar-se contrária 

a essas premissas, é necessário o diálogo. A busca pela escolaridade desse jovens 

tende a torna-los representante efetivos de seus grupo, devido a carência de 

pessoal para tal. O preparo deles se faz essencial. 

 

O cigano precisa entrar na escola como cigano e sair como cigano. Ele, assim como 

qualquer etnia ou povo, não pode ter uma formação que lhe submeta a uma 

padronização. É preciso uma educação que permita aos indivíduos serem eles 

mesmos diante de suas raízes culturais e sociais. Não hierarquizar uma cultura em 

detrimento a outra. O espaço escolar precisa mostrar as oportunidades, preparar o 

sujeito para fazer suas escolhas e não escolher para ele. A busca por padronizações 

de currículo ou de propostas pedagógicas fará a experiência da escola um lugar de 

homogeneização e isso não deve ser a premissa da escola. Mas, sim, conduzir os 

jovens ao respeito e aplicação à uma sociedade mais satisfatória a todos os seres 

humanos. 

 

  

O cotidiano de grupos, de famílias, de tribos, de comunidades, de 
agremiações, de profissões, de nações se dá, em diferentes regiões do 
planeta, em ritmo e maneiras distintas, como resultado de prioridades 
determinadas, entre muitos fatores, por condições ambientais, modelos de 
urbanização e de produção, sistemas de comunicação e estrutura de poder. 

 

Ao reconhecer que os indivíduos de uma nação de uma comunidade, de um 
grupo compartilham seus conhecimentos, tais como a linguagem, os 
sistemas de explicações, os mitos e cultos, a culinária e os costumes, e têm 
seus comportamentos compatibilizados e subordinados a sistemas de 
valores acordados pelo grupo, dizemos que esses indivíduos pertencem a 
uma cultura. No compartilhar conhecimentos e compatibilizar 
comportamento estão sintetizadas as características de uma cultura. Assim, 
falamos de cultura de família, da tribo, da comunidade, da agremiação, da 
profissão, da nação. (D‘AMBROSIO, 2001. pp.18-19) 
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Então chegamos em um ponto primordial para a Educação Matemática. Ainda 

estamos imbuídos de um conceito de matemática sendo uma tarefa difícil, 

inatingível, quando destacamos que a tomada de decisões, a organização do 

espaço e do tempo, e, representações pictóricas são elementos para o expressar de 

uma linguagem, que comunica o entendimento e a visualização de mundo do 

locutor. Há dificuldades em aceitar que ali estão inseridos conhecimentos de uma 

ciência integrante do saber humano, que se imbrica em outros saberes. São esses 

conhecimentos, de modo contextualizados, os pontos referenciais para o 

entendimento do aprendiz. A partir desses é que se deverá ir além. Oportuniza-se, 

desse modo, uma aprendizagem com sentido e significado. 

 

Assim, a matemática não está apenas em processar cálculos e representações por 

meio de números, numerais e algarismos, mas primordialmente nas expressões que 

produzam significados. Como mencionado em nossa decorrente dissertação, a 

matemática escolar e acadêmica está conexa, e assim convém ser vista, com as 

questões sociais e políticas que permeiam a nossa sociedade. 

 

Por exemplo, por que tamanha dificuldade de promover o entendimento dos alunos 

em alguns assuntos de álgebra? Pautemos em semelhança de monômios, esse 

tema abordado geralmente no Ensino Fundamental II é um pesadelo para ensinar e 

aprender, ainda mais quando se trabalha somente a partir representações abstratas. 

Porém, todos os alunos nesse nível são capazes de organizar e classificar objetos 

de acordo com as características semelhantes, propondo claramente o critério 

estabelecido, além de fazerem representações simbólicas pautadas no real. A 

própria conceituação de dificuldade que deve ser inerente ao ensino da Matemática 

é que impõe as barreiras e mesmo algumas posturas assumidas pelo professor, 

como a de considerar uma matemática inacessível. Diante das necessidades dos 

inúmeros caminhos que cada pessoa escolarizada irá tomar, ela vai adequar ou criar 

seus próprios meios e técnicas de resolver os cálculos e problemas surgidos no seu 

dia-a-dia. Certamente, poucos dos algoritmos e fórmulas decoradas na vida escolar 

serão utilizados em situações extraescolares. 
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A convivência com os ciganos pesquisados confirmaram nossa hipótese inicial – a 

existência de potencialidade natural com o uso da matemática, especificamente no 

que se refere à destreza com números e estimativas em cálculos mentais. Para 

chegarmos a essa confirmação propusemos, durante o trabalho de campo, um 

amadurecimento feito por intermédio de diálogo. Como instrumentos buscamos 

meios do que é ou não válido, representativo e aplicável no entendimento e uso da 

matemática. Exemplificamos uma possibilidade através dos instrumentos 

diagnósticos e validativos, propostos no capítulo 5. Levamos para a escola um 

pouco de nossa compreensão por meio do circuito matemático, apresentado de 

forma lúdica e objetivando o uso do cálculo mental em consonância com o uso de 

jogos, como meio de intervenção pedagógica.  

 

Também apontamos a necessidade de políticas de qualidade de trabalho ao 

professor, que possam contribuir à sua integração e conhecimento suficiente para a 

intervenção na comunidade que atua. Na realidade local, o que temos é uma 

rotatividade de profissionais, em sua maioria com uma carga horária imensa, que 

não permite ao professor essa adequação aos conhecimentos culturais presentes. 

Isso compromete radicalmente a qualidade do ensino. Faz estarmos sempre com 

propostas iguais diante de necessidades diferentes. 

 

O papel da escola não está em determinar e prontamente colocar o sujeito aprendiz 

a executar inúmeros exercícios de fixação, mas dar-lhe a capacidade de representar 

o que compreende, numa visão semiótica pela qual esse sujeito pode argumentar as 

suas escolhas e entendimentos. Uma formação matemática ampla e dissociada de 

processos mecanizados e sem sentido. 

 

Refletimos, no decorrer deste trabalho, sobre o importante papel que a Educação 

Matemática deve exercer na formação cidadã do jovem. O ambiente escolar torna-

se propício para tal, pois é um meio de acesso a informações que levarão à 

formação cidadã do aprendiz. Preconizando uma visão de entendimento, de respeito 

aos valores recebidos por sua família, inerentes a sua história e cultura e, ao mesmo 

tempo, saber valorizar e respeitar o que o outro traz de suas raízes. Assim, 

esperamos ter contribuído para uma harmonização e não julgamento do certo e 
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errado, mas a composição de argumentos comprometidos com tomada de decisões 

capazes de fazer da existência humana a certeira aventura de ética e respeito à 

vida. Novamente nos utilizamos das palavras de D‘Ambrosio para representar o que 

sentimos acerca da importância da educação matemática pautada numa preparação 

do aprendiz, na busca de qualidade de vida entre todos, tendo aporte em seus 

valores culturais. 

 

As gerações futuras é que vão organizar o mundo do futuro. Hoje não 
sabemos o que fazer num futuro que se mostra com fatos que ainda estão 
no âmbito da ficção. Mas que vão rapidamente, se tornando realidade. 
Como podemos ensinar a eles como construir seu mundo de paz e 
felicidade? O futuro será construído por eles. O que podemos oferecer a 
eles para construir um futuro sem os males do presente? A maneira como 
as gerações passadas lidaram com o futuro, ancorada em todo o 
conhecimento oferecido pela modernidade, deu o nosso presente. Um 
presente angustiante, de iniquidade, injustiças, arrogância, exclusão, 
destruição ambiental, conflitos inter e intraculturais, guerras. Não é isso que 
devemos legar para nossos bisnetos e tataranetos e para as gerações 
futuras. (D‘AMBROSIO 2001 p. 45) 

 

Assim, nas transformações e constituições presentes e futuras a educação escolar 

tem forte papel de responsabilidade e compromisso. Como parte dela, a prática 

escolar da educação matemática é campo fértil para o desenvolvimento do pensar 

matemático. Cujas alternativas já estudadas e pesquisadas mostram que não há 

uma única e imposta prática de orientação do fazer matemático.  

 

Dentre as distintas maneiras de fazer e de saber, algumas privilegiam 
comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e, de 
algum modo, avaliar. Falamos então de um saber/fazer matemático na 
busca de explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato e 
remoto. Obviamente, esses saber/fazer matemático é contextualizado e 
responde a fatores naturais e sociais.  
O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A 
todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 
medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 
usando instrumentos materiais e intelectuais que são próprios a suas 
culturas. (D‘AMBROSIO 2001 p. 22) 

 
 

O espaço escolar ainda pouco associa esses conhecimentos culturais locais ao 

saber matemático. O aluno poderia ser mais levado a reconhecer em ações 

espontâneas e corriqueiras o saber matemático existente nas suas ações. No 

entanto, o sistema que nos envolve dificilmente permite que reconheçamos e 

compreendamos o valor desses direcionamentos. Assumimos currículos 
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engessados que não despertam para entendimento dos contextos que estamos 

envolvidos. Mais uma vez as leitura dos textos de D‘Ambrosio nos ajudaram a notar 

esse cenário enquanto ocorria nossa investigação.  

 

A escola ampliou-se, acolhendo jovens do povo, aos quais se 
oferece a possibilidade de acesso social. Mas esse acesso se dá em 
função dos resultados, que são uma modalidade de cooptação. 
Sistemas adequados para a seleção dos que vão merecer acesso 
são criados e justificados por convenientes teorias de 
comportamento e de aprendizagem. Um instrumento seletivo de 
grande importância é a linguagem. Ainda hoje, muitas crianças se 
inibem ao falar porque sabem que falam errado e, como não são 
capazes de falar certo, silenciam. Logo, a matemática também 
assumiu um papel de instrumento de seleção. E sabemos que muitas 
crianças ainda são punidas por fazerem contas com os dedos! 
(D‘AMBROSIO 2001 pp. 40 41) 

 
 

Desse modo, como a educação do presente está pautada em uma educação 

multicultural, são preciso muito mais temas, questões e conceitos fundamentais do 

que processos infindáveis de cálculos a serem oferecidos num ambiente de Ensino 

Fundamental. É preciso estimular uma educação ampla, participativa e crítica. A isso 

se inclui também os saberes/fazeres das questões pertinentes das minorias étnicas 

face ao sistema educativo. O princípio da diversidade humana e igualdade de 

oportunidades conduz a romper as barreiras do insucesso educativo das pessoas 

advindas de grupos culturalmente minoritários, o que provoca mudança das práticas 

pedagógicas em sentidos multiculturais. Na prática, a educação multicultural implica 

na participação de praticamente todos os membros da comunidade escolar, 

proporcionando um relativismo cultural acordado, convivendo e aprendendo com os 

grupos étnicos e minorias étnicas, vencendo o racismo, estereótipos, preconceitos e 

discriminações. 

 
O trabalho escolar precisa direcionar-se à preservação do capital cultural de cada 

aluno, ajudando-o a atingir uma criticidade reflexiva, geradora de saberes, atitudes e 

conhecimentos que permitam viver sua cidadania em uma democracia participativa. 

Na qual os grupos não se fechem entre si, mas sejam elementos de partilha cultural 

capazes de proporcionar interações construtivas baseadas no respeito mútuo. 
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A escola de hoje, por excelência, apresenta-se como o local onde a multiplicidade 

cultural da sua população constitui desafios inovadores à igualdade de 

oportunidades e, portanto, mais do que nunca, torna-se necessário um reajuste de 

atitudes e de práticas. Os instrumentos de organização escolar precisam ser 

pensados e organizados para atender a educação multicultural, pautados em um 

projeto educativo que valorize a diversidade e as relações de vida e convivência 

humana. 

 

Cabe aos grupos minoritários e maioritários evitar o fechar das culturas sobre si 

próprios e empenhar-se na abertura às diferenças e saberes. Mas, alertamos para 

as armadilhas numa ideia de  equidade, ao considerar todos iguais. Nas entrevistas 

notamos falas como: ―As crianças ciganas são como qualquer outro aluno aqui”. ―Os 

alunos ciganos se misturam aos demais e não vemos quaisquer diferenças entre 

eles”. ―Trata-se igualmente o aluno filho de operário, as pessoas simples e também 

os ciganos”. Ou seja, não defendemos que se trate as pessoas com desigualdade, 

mas é preciso pensar que somos diferentes pelas nossas raízes sócio culturais e 

quanto mais conhecemos essas raízes mais tendemos a fortalece-las. Não é 

compatível impor uma igualdade diante do mencionado relativismo cultural. 

 

A equidade na sociedade do futuro, onde a diversidade cultural será o normal, exige 

uma atitude sem arrogância e prepotência na educação, particularmente na 

educação matemática. Quando há referência a equidade, esta deve estar 

desvinculada do ideal de continuidade de ações presentes na sociedade atual, no 

que tange a competitividade e a exclusão, em especial, utilizando instrumentos de 

seleção subordinados à matemática. A utilização desse propósito de conceituação 

da equidade acarreta necessariamente a imagem do excluído. O ideal que se 

defende é a não existência dos excluídos. A Figura 44 nos faz pensar na igualdade e 

na justiça democrática. Onde por vezes é preciso oferecer o adequado para 

oportunizarmos os direitos e acessos a esses direitos. 
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Figura 44 - Igualdade x justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  blog http://menteemquestao.blogspot.com.br/2013/03/igualdade-x-justica.html 

 

Não que apenas vamos limitar o reconhecimento dos fatos matemáticos, mas saber 

analisá-los e entender a importância dos mesmos nas tomadas de decisões, que 

podem refutar as tendências dominantes. 

 

Em um retorno ao nosso questionamento inicial: Como as crianças da comunidade 

cigana utilizam ideias matemáticas em seu cotidiano e as relacionam com a 

matemática escolar? Encontramos evidência de uso de estratégias das práticas da 

matemática no cotidiano do grupo pesquisado, ao nos apoiarmos no pressuposto da 

matemática escolar ensinada. Apesar de, sob a ótica da comunidade cigana, existir 

pouca correlação entre o cotidiano deles e a escola.  

 

Num olhar de pesquisadora na área de Educação Matemática foi possível notar que 

a estrutura lógica da prática cigana não representa um fazer matemático divergente 

de conhecimentos matemáticos requeridos na maioria dos currículos nacionais. Os 

ciganos não praticam uma matemática específica, pois em suas negociações 

precisam usar uma padronização idêntica ao usual e da maioria: base 10, somas, 

divisões, subtrações, porcentagens, sistema métrico padronizado; cuja exigência se 

faz pela organização social em que estão inseridos. 

 

A limitação dos alunos ciganos, em sua maioria, estende-se às questões 

apresentadas em textos, isto é, representações textualizadas. Pois, há uma 

resistência ao texto escrito, dada a praticidade e a oralidade comunal daquele grupo. 

Culturalmente não possuem estímulo à interpretação de textos, não têm livros em 

casa e alguns são de famílias de analfabetos ou com restrições ao uso da leitura. 
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Esse fator minimiza também a potencialidade de maior proveito do entendimento 

matemático escolar. 

 

Por outro lado, a facilidade nata com as negociações que envolvem comércio e 

números, fizeram destacar a habilidade e interesse que geralmente os ciganos têm 

com os cálculos mentais. Os alunos preferem as questões apresentadas em 

esquemas, números, imagens, figuras, fotos, mapeamentos ao invés de textos. Aqui 

fica mais um indicativo da necessidade de romper com essa barreira, afinal a 

sociedade atual, exige um sujeito capaz de ter uma leitura apurada. Mesmo que os 

ciganos pesquisados e os demais optem em suas vidas a manterem-se com suas 

atividades seculares, um maior interesse pela leitura e interpretação fará falta 

perante o convívio social com outras culturas. A não habilidade de leitura ou em 

qualquer outro item da sociedade atual não poderia chegar a ser fator de exclusão, 

de limitação de escolhas por parte dos ciganos ou dos demais de qualquer etnia. 

 

Como ocorreu na pesquisa de Knijnik (2012),  entre os alunos ciganos pouco daquilo 

que foi ensinado na escola era posto em prática. Apesar de que, não deveria existir 

essa distinção. A prática e a teoria caminham juntas, e não se constitui saber sem 

integridade com a prática e vise versa. D‘Ambrosio defende essa ideia: 

 

As distintas maneiras de fazer as prática e de saber {teorias}, que 
caracterizam uma cultura, são arte do conhecimento compartilhado e do 
comportamento compatibilizado. Assim como comportamento e 
conhecimentos, as maneiras de saber e de fazer estão em permanente 
interação. São falsas a dicotomia entre saber e fazer, assim como entre 
teoria e prática. (D‘AMBROSIO 2001 p 19) 

 

Retornamos aos embasamentos de nossas referências bibliográficas e 

compartilhamos com Carraher (2010) quanto a dificuldade, mesmo que em 

situações da vida adulta e profissional, da falta de aplicabilidade e maior 

relacionamento dos conhecimentos escolares em práticas reais. As simulações 

oferecidas na escola pouco são levadas para o mundo real. 

 

Por fim, reafirmamos as palavras de D‘Ambrosio ao ensejo de uma 

 

(...) nova era que abre enormes possibilidades de comportamento e de 
conhecimento planetário, com resultados sem precedentes para o 
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entendimento e harmonia de toda a humanidade. Não para a 
homogeneização biológica ou cultural da espécie mas sim, para a 
convivência harmoniosa dos diferentes, através de uma ética de respeito 
mútuo, solidariedade e cooperação. (D‘AMBROSIO, 2001, p. 60) 

 

Na esperança de vivermos uma sociedade democrática pautada no respeito e 

avanços a partir do diálogo e considerações culturais dos povos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com liderança Cigana.........   

 

Entrevista realizada em 21 de agosto de 2013 com Dr. Egino 

 

ABORDAGEM NO PROCEDIMENTO DE CAMPO E DEFINIÇÃO DO ESPAÇO DE 

PESQUISA. 

 

Egino -  Líder do grupo de Praia Grande.  Atua como promotor de justiça, e assume-

se como cigano, mesmo não concordando com alguns pontos culturais (solicitar 

exemplos desses pontos discordantes). O grupo por vezes age de modo que em 

solo brasileiro passa a ter problemas de justiça. Cabe perguntar, que outras 

comunidades ciganas brasileiras conhece?!  Tem contatos fora do ES?! Qual é sua 

formação? 

 

Cenário preliminar: 

 

Agendamento de entrevista no dia 21/08 – quarta feira.  

 

Por telefone contou a história dos Ciganos no ES. Exerce um trabalho de inserção 

social no grupo de Praia Grande. Esse grupo ainda habita em acampamento, mas 

mantem-se mais fixo que o de Malacarne ou Jacaraípe. As mudanças poderiam 

atrapalhar o desenvolvimento da pesquisa (Por isso, é preciso tentar acompanhar, 

mesmo com possíveis deslocamentos). Alguns já têm negócio na região.    

Manter a origem de vida em acampamento está cada vez mais difícil e, quando 

experimentam a casa, muitas vezes abandonam as raízes, até mesmo a negam, em 

virtude da discriminação sofrida. Isso também ocorre para os que estudam mais e 

passam a ter posições sociais elevadas. (Solicite exemplos, ganhe confiança de que 

nada será divulgado nominalmente, pode usar pseudônimos, caso queiram. Não 

esqueça de levar um ―termo de consentimento‖ para que o entrevistado assine e 

possamos utilizar as entrevistas.) 

 Falou-me de sua família, que se apresenta com uma espiritualidade muito presente. 

Justificou o uso da leitura de mãos como fonte de renda. ―Ler mãos é um ato 

espiritual, nem todos estão no amadurecimento espiritual para ouvir. O seu valor não 
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se traduz em materialismos e, sim, em voluntariamente ter acesso a questões 

espirituais que enriquecem por meios não materiais. Qual é essa origem espiritual? 

É religiosa? Como se adquire esse ―dom‖? Ou é ensinamento dos(as) mais 

velhos(as) ?  Leem a mão entre eles mesmos?  Esses aspectos espirituais, têm 

relação com a questão de liberdade de ir-e-vir?  

  

Traz uma visão ampla da história sobre a formação do grupo étnico dos ciganos. 

(Tente explorar essa história).  Ao focar a conversa mais na questão do ensino, 

destacou que é muito comum os ensinamentos passarem de pai para filho, com um 

destaque muito forte na Matemática, uma vez que é comum o trato com negócios, 

compras, vendas, como meio de sobrevivência. (Mas ―como‖ fazem para ensinar a 

fazer contas com o dinheiro, por exemplo? Usam de operações mentais? Deixam as 

crianças se envolverem desde cedo no trato com negócios de compra e venda? Têm 

algum ―jogo‖ de trocas ou de compra-e-vendas? Promovem brincadeiras ou 

atividades entre si que envolvem essas ações? Tem alguma sugestão a respeito do 

que acha significativo (bom) que as crianças possam aprender na escola? Em 

termos de matemática, que tipo de problemas acharia interessante de se abordar na 

escola?  

 

De maneira geral a escolaridade ainda não é muito alta. (Mas, chegam a ter 

certificados escolares? Quantos a têm?  Ou basta que aprendam a ler e escrever?) 
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APÊNDICE B – Proposta de entrevista com professores.........  

ENTREVISTA GRAVADA COM OS PROFESSORES DAS CRIANÇAS CIGANAS - 

FUNDÃO ES  

DADOS: 

Nome: ______________   Formação: 

__________________________________ 

Tempo de experiência: _____________________________ Vínculo: 

______________________________ 

Tempo  de atuação nessa escola: ______________________ 

Conhecimento da comunidade de Praia Grande 

______________________________________ 

 

RELAÇÃO AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

Programa (proposta curricular) do Município e da escola que atua 

_________________ 

Formação Inicial que recebeu permeia as ações em sala de aula: ________ 

Formação continuada que participa: _______________ 

Contribuição dessa FC para ações na sala de aula: ______________ 

 

ENSINO DE MATEMÁTICA  

Há envolvimento com propostas que sinalizam uma escola em a função de socializar 

os rituais, os  valores e a cultura.  

Estimulos dados aos alunos com cálculos mentais: 

Utilização de ... Jogos: ___________ Material manipulável: _____________ 

Como  trazer a Matemática para a realidade dos alunos ? 

Como a matemática, presente no cotidiano de cada cultura, pode contribuir para a 

aprendizagem dos conteúdos da matemática formal? 

Conhece as tendências da Matemática, principalmente a Etnomatemática:  

Alternativas para o Ensino da Matemática  

Abordagem dos conteúdos, 

Uso de situações reais e relacionando-os com as práticas diárias dos alunos 
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Como o professor desempenha o seu trabalho de modo a permitir que os alunos 

caminhem e a mergulhem conscientemente dentro da cultura de sua própria 

comunidade. 

Exemplos de trabalhos realizados cujo objetivo é a  busca a conexão entre os 

conceitos Matemáticos de seu cotidiano com os da Matemática sistematizada e que 

são utilizados quando realizam suas atividades cotidianas. 

Se há dificuldades de se colocar em prática, na sala de aula, projetos com 

abordagem Etnomatemática.  

 

CRENÇAS EM RELAÇÃO A MATEMÁTICA: 

Por que ensinar Matemática na escola? 

Possibilidades dessa crença: 

Ferramental? 

Preparação para profissão? 

Matemática é uma disciplina difícil para ser entendida, é uma disciplina que causa 

pânico, reprovação e é desconectada da realidade sócio-cultural dos alunos.  

Matemática é uma ciência exata e infalível, 

Ciência com conhecimentos prontos que precisa ser transmitido ao aluno.  

Qual a contribuição da Matemática para a formação de  alunos  para terem uma 

visão  critica no intuito de valorizarem e se sentirem responsáveis em proteger seus 

pertencimentos culturais, aprendendo, experimentando e construindo conhecimentos 

e valores  juntos na sala de aula e fora dela? 

 

Formação inicial e continuada 

No decorrer da sua experiência e vivência na sala de aula, pode praticar o ensino da 

matemática de maneiras distintas e até mesmo opostas. Baseados em leituras e 

formação continuada, professores conseguem diagnosticar as falhas no ensino da 

matemática, 

 

A prática pedagógica de um professor depende da concepção que ele tem do ensino 

e da aprendizagem da matemática. Aquele professor que acredita que a 

provavelmente exercerá uma prática distinta daquele que acredita que a matemática 

é uma ciência em construção. 
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Compare sobre a sua prática de professor de matemática no início de suas 

carreiras, sobre as metodologias que utilizavam e os recursos disponíveis com as 

metodologia aplicadas atualmente. 

 

Falar sobre se há dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos, bem 

como com as formas pelas quais os conhecimentos serão ensinados e 

consequentemente, aprendidos 

 

Quando questionados sobre a formação que receberam nas instituições de ensino 

superior sobre metodologias de ensino da matemática, bem como das tendências 

metodológicas atuais desse ensino, 

 

Perceber e entender a influência que uma cultura teve e tem sobre a matemática e 

como essa influência resulta no modo como a matemática é pensada e transmitida 

nos dias de hoje. Procurou-se olhar para os fatos da vida com olhar matemático, 

numa perspectiva Etnomatemática 

 

Determinar a  preocupação com a inserção social de seus alunos e acreditam que o 

analfabetismo científico aumentará as desigualdades, marginalizando ainda mais os 

excluídos 
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APÊNDICE C -  Termo de autorização  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E ENTREVISTA 

 

 

Eu, ____________________________________________________________ 

 depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do 

uso de imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, às 

pesquisadoras BEATRIZ CEZAR MULLER e sua orientadora LIGIA ARANTES 

SAD do projeto de pesquisa intitulado ―A Matemática nas Tendas dos Calons ‖ 

acompanhar as aulas, ter acesso a documentos necessário, a formar grupos de 

conversa,  realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher depoimentos 

sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos e/ou depoimentos para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências, documentários), 

em favor das pesquisadoras da pesquisa, acima especificadas, obedecendo ao 

que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), 

dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004), desde 

que seja submetida  à minha avaliação prévia, assim liberada por meio de  

parecer final, por escrito.  

 

Vitória ________________________________ 

               

 ______________________________________ 
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APÊNDICE D – Roteiro de visitações  .........   

PROGRAMAÇÃO DE VISITAS 

ROTEIRO DE VISITAS 

Nº DATA LOCAL E 
SUJEITOS 

OBJETIVO MÉTODO CONSIDERAÇÕES 

1 26/08/2013 Casa Dr. Egino e 
acampamentos  

Ter o primeiro contato com a 
cultura cigana. Obter referência e 
ir ao acampamento  

Gravação da 
entrevista e ida 
ao 
acampamento 

Arquivo gravação Dr.Egino. 

C:\Users\Beatriz\Desktop\Dissertação - 

Cópia\Gravações\entrevistas\entrevista 

egino\PIC_0001.WAV 

 

C:\Users\Beatriz\Desktop\Dissertação - 

Cópia\Gravações\entrevistas\entrevista 

egino\PIC_0002.WAV 

2  Acampamento – 
Lousiana e Tiago 

Abordagem para levantamento 
das crianças do acampamento e 
observações do cotidiano 

Diálogo 
Anotações diário 
de campo 
Fotos – tarefa de 
casa 

Fotos de Tiago fazendo atividade de 

casa 

 

3  Acampamento – 
autorização dos 
pais 
Escola EMEF – 
Pedagoga 
vespertino, equipe 
de professores do 

Apresentação do projeto e 
conhecer os professores de cada 
aluno 

Diálogo 
Anotações diário 
de campo 

Educação especial. Quem é o aluno 

cigano 

Gravações\diario de bordo  reflexões 

apos entrevistas a escolas e 

professores - Cópia (2).WAV 

file:///C:\Users\Beatriz\Desktop\Disserta��o%20-%20C�pia\Grava��es\entrevistas\entrevista%20egino\PIC_0001.WAV
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vespertino 

4  Escola – EMEF e 
EMCEF  
Diretoras 

Histórico da escola Diálogo 
Anotações diário 
de campo 

Gravações\diário de bordo conversa 

diretora EMCEF.WAV 

5  Escola EMEF – 
Pedagoga  e  
equipe de 
professores do 
matutino 

Apresentação do projeto e 
conhecer os professores de cada 
aluno. Agendamento de 
entrevistas e acompanhamento 
de aula 

Diálogo 
Anotações diário 
de campo 

 

6  Escola EMEF – 
Professora 
Ângela, Tiago 

Entrevista de acordo com roteiro Gravação  Material gravado e transcrito 

7  Escola EMEF – 
Professora 
Lucelia, Maurício 

Acompamento de aula e 
entrevista de acordo com roteiro. 

Gravação, 
anotação diário 
de campo com 
as atividades 
propostas 

Material gravado 

8  Prefeitura 
Municipal da 
Serra  

Acompanhar palestra proferida 
por Dr. Egino no curso Escola 
Sustentável  em diálogo com a 
diversidade com o tema A 
Cultura dos Ciganos 

Gravação Gravações\Palestra escola sustentável 

em diálogo com a diversidade - Dr. 

Egino - Cópia.WAV 

9  Professora Elci - 
EMCEF 

Entrevista conforme roteiro Gravação  

10 07/02 Acampamento Visita não pré agendada. Na 
ocasião acontecia uma partida de 
pife 

Anotações diário 
de campo 

 

11 14/02 Acampamento Retorno das atividades em 2014, 
apresentar os propósito daqui 
para frente, tomada de fotos 

Anotações diário 
de campo 

 

12 14/02 Acampamento Atividade – mapa do 
acampamento e planta baixa da 

Anotações diário 
de campo, 

Inserir fotos 
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barraca. incluindo dados 
quantitativos de 
todos os 
moradores do 
acampamento 

13 26/02 Escola  Conhecer os professores s 
crianças em 2014. Apresentar a 
proposta de atividade e fazer o 
agendamento da aplicação. 
Fotografia da escola. Solicitar 
formalmente PPP, diretrizes 
curriculares, livro didático 

Relatório diário 
de campo 

Contato PMF 

14 26/02  Individual: árvore genealógica.    

15 12/03 Escola Agendamento EMCEF 
Professores Vespertino. 
Aplicação de atividades Corrente 
(domino), profa Sandra aluno 
Cristiano 

 Filmagem 

16 14 a 30/04  Preparação de material para 
submissão a SECULT, edital 
027/2014 

  

17 23/04 Acampamento Coletivo  Partida de Pife, criação 
da problemoteca, criação de jogo 

  

18 12/05 Acampamento Aplicação da problemoteca   

19 8 a 11/07 Acampamento Filmagem 1   

20 12 à 17/07  Preparação e adequação de 
material para submissão a 
SECULT edital 032/2014 

  

21 24/08 à 
26/08 

Escola  entrevista e acompanhamento de 
aula 
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22 1 a 9/09 Escola e 
comunidade 

Filmagem   

23 15/09 Escola Circuito Matemático  Material para edição do vídeo 

24 16/09 Escola Circuito Matemático   

25 24/09 Escola e 
comunDiade 

Fechamento de gravações   

26 30/01/2015 Escola e 
Comunidade 

Retorno para apresentação dos 
resultados 

  

Resumidamente relato as visitas realizadas com os seus respectivos objetivos  

 

Acampamento:  

Visita 1 – Entrevista Dr. Egino e apresentação da proposta de pesquisa ao grupo de ciganos. 

Objetivos: levantamento histórico e busca de referência 

 

Visita 2: Conhecendo o acampamento – Entendendo a rotina da família de Leo e Tiago, levantamento das crianças ciganas estudantes 

e compreensão da visão de educação.  

 

Visita 3 . Conhecendo o acampamento – Entendendo a rotina,da família de Emiliano  e Cristiano e compreensão da visão de educação.  

 

Conhecendo o acampamento – Entendo a rotina, levantamento família Maurício e Geovane, sendo que o segundo cigano/aluno concluiu 

o Ensino Fundamental em 2013, passando a estudo no Ensino Médio em 2014 e não faremos o acompanhamento de suas atividades 

escolares no outro nível escolar, portanto fechamos os relatos acerca desse aluno com as observações feitas em 2013.  

 

Visita 4 – Acompanhamento de tarefas de casa 
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Visita 5 – Ocorreu sem um planejamento prévio, assim, pudemos acompanhar as atividades dentro do acampamento de uma forma bem 

espontânea. Nesse dia ocorria um jogo de Pife, ao qual detalho mais adiante. 

 

Visita 6 – Retorno as atividades para 2014. Sessão de fotos retratando o cotidiano do acampamento. As atividades com as criança 

foram adiadas pois a maioria estava viajando para Ipatinga onde ocorria um casamento. 

 

Visita 7 – fotos casas de alvenaria. Execução da atividade, mapa do acampamento e a casa do cigano. 

 

Visita 8 - Atividade 1 - árvore genealógica. 

Visita 9 – Jogo de Pife. 

Visita 10 – Potencialidades do orçamento doméstico, equilíbrio entre receita e despesas num olhar diferenciado do contexto imposto 

pela modernidade. 

Visita 11 – Ofertas de materiais para observação de possibilidades de organização, com jogos. 

Visita 12 – Acompanhando as brincadeiras do cotidiano das crianças e jovens do grupo observado. 

Visita 13 – Os jovens ciganos e a participação na comunidade. 

Visita 14 – Entrevista de acordo com o formulário para submissão a SECULT 

Visita 15 – Olhando os livros e encontrando atividades matemáticas significativas. 

Visita 16 – Tomada de imagens para documentário. 

 

Escola 
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Serão acompanhadas duas escolas da rede Municipal de Fundão, situada no Bairro de Praia Grande. As escolas são anexa uma a 

outra. Sendo a UMEF Praia Grande considerada em espaço provisório, pois era um Clube desativado, dividido em salas de aula e 

funciona até a presente data como escola. 

 

EMEF Praia Grande 

Visita 1:  – apresentação do trabalho de pesquisa a Pedagoga da escola; organização e horário de planejamento dos professores que 

atendem as crianças ciganas. 

 

Visita 2 -  Propósito do projeto e entrevista Diretora. 

Visita 3 – Entrevista professora Angela (Tiago) 

Visita 4 – Entrevista professora Lucelia (Maurício) 

Visita 5 – Acompanhamento de aula profa. Lucelia, aluno Maurício 

Visita 6 – Entrevista professora Flaviane (Cristiano) 

Visita 7 – Fechamento das atividades, conversa informal com os professores e pretensões para a pesquisa em 2014. 

Visita 8 – Agendamento do circuito matemático 

Visita 9 – Aplicação do circuito matemático, um retorno à escola. 

 

EMCEF Praia Grande 

Visita 1 - Apresentação do trabalho de pesquisa a Pedagoga da escola; organização e horário de planejamento dos professores que 

atendem as crianças ciganas. 

Visita 2 -  Propósito do projeto e entrevista Diretora. 

Visita 3 – Entrevista Professora Elci ( Emiliano, Leo e Geovane) 
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Visita 4 – retorno as aulas, escola em reforma 

Visita 5 - Apresentação do propósito do trabalho de pesquisa aos novos professores e pedagogas da escola. Agendamento de 

atividades 

Visita 6 -  Agendamento do circuito matemático 

I) Visita 7 – Aplicação do circuito matemático, um retorno à escola
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APÊNDICE E -  Questões para aplicação do Dominó de Cálculo Mental 

  

JOGO PROPOSTO NA ATIVIDADE: DOMINÓ DE CÁLCULO MENTAL 

Dominó  

 nível 1 

3º ao 5º Ano 

21 Qual é o número natural que vem logo depois de 149?‘ 

150 Metade de 200 

100 345 – 45 

300 Quantos metros tem em 1 quilômetro e meio 

1500 Uma dúzia mais quatro unidades 

16 Quanto vale a letra X em algarismo romano? 

10 Sete centenas, 5 dezenas e 3 unidades 

753 Em uma partida de basquete Ivo marcou 12 cestas de 2 

pontos cada uma. Quantos pontos marcou? 

24 122 – 13 = 

109 O triplo de 15 

45 888 dividido por 4 = 

222 Quanto é 150 x2x0 = 

0 Qual o troco que deve receber uma pessoa que pagou uma 

compra de R$ 41,30 com uma nota de R$ 50,00 

8,70 Quantos lados tem um quadrado?  

4 Dois metros de fita custam R$ 1,40, quanto custam três 

metros da mesma fita. 

2.10 Comprei uma bicicleta em 5 parcelas de R$ 49,00. Qual o 

preço total da bicicleta? 

245 Para separar igualmente 18 mamões e três cestos, cada 

cesto deve ficar com ... mamões  

6 Em uma campanha de arrecadação de alimentos foram 

arrecadados 927 quilos de alimentos quanto faltou para 

completar uma tonelada? 

73 Quantos centímetros tem 90 milímetros? 

9 Qual o maior número formado pelos algarismos 5, 7 e 1 . 
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751 Quanto é 2 centenas + 2 dúzias 

224 Qual é o perímetro de um quadrado com lado 5. 

20 Tinha R$ 20,00, gastei R$ 17,50. Quanto tenho agora? 

2,50 Um pão custa R$ 0,25 então 8 pães custarão ... 

2  15  dividido por 15 

1 A metade de um semestre são quantos meses? 

3 O dobro da metade de 5 

5 Quantas horas há num período de 2 dias? 

48 Qual a área de um terreno que mede 15 m por 10 m ? 

150 O total de dias que há em 3 semanas completas. 

 

Dominó nível 2 6º ao 9º 

21 Qual é o triplo de 50. 

150 Metade de 900 

450 345 – 45 

300 O volume de um cubo de aresta 2 

8 4 2 

16 Raiz quadrada de 100 

10 10 % de 450 

45 ½ de 340 

170 12 - 23 

4 O sêxtuplo de 15 

90 A quarta parte de 888 

222 O produto de 14 por 4 

56 O quociente de 25 por 5 

5 Quanto é 567 1 

567 O resultado da expressão 32- 20 

12 Quanto mede um ângulo de uma volta 

360 Soma dos ângulos internos de um triângulo 

180 2/8 de 800 

200 Quantos lados tem um eneágono? 

9 Qual o maior número formado pelos algarismos 5, 7 e 1 . 



186 

 

 

751 Quanto é 2 centenas + 2 dúzias 

224 Qual é o perímetro de um quadrado com lado 5. 

20 Tinha R$ 20,00, gastei R$ 17,50. Quanto tenho agora? 

2,50 Um pão custa R$ 0,25 então 8 pães custarão ... 

2  3 2  dividido por 3 2 

1 A metade de um semestre são quantos meses? 

3 O dobro da metade de 18 

18 Quantas horas há num período de 6 dias? 

144 Qual a área de um terreno que mede 15 m por 11 m ? 

165 Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 5 e 15? 

15 O total de dias que há em 3 semanas completas. 
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APÊNDICE F – Carta de recomendação para assessoria a filmagens 
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APÊNDICE G – Relação dos livros e materiais para a problemoteca 

 

ANDRINI, A.; VASCONCELLOS, M. J. Novo Praticando Matemática. 5ª série 1ª edição. 
São Paulo: Ed. do Brasil, 2002. 
 
BIGODE, A. J. L. Matemática hoje é feita assim. 5. ed. FTD, 2002. 
 
Editora Moderna (Org.). Projeto Araribá. Matemática. 5ª série. 1. ed. São Paulo: Ed. 
Moderna, 2006. 
 
Editora Moderna (Org.). Projeto Araribá. Matemática. 6º ano. 3. ed. São Paulo: Ed. 
Moderna, 2010. 
 
MEC, PDE Prova Brasil, matrizes de referência, temas, tópicos e descritores. Brasília, 
2009. 
 
MENEGHELLO, M.; PASSOS A. De olho no futuro – Matemática. 4ª série. 1. Ed. São 
Paulo, 2006. 
 
MIANI, M. Matemática. Volume 4. São Paulo: Editora do Brasil, 2005. 
 
OBMEP. Banco de Questões. 2009. 
 
OBMEP. Banco de Questões. 2011. 
 
SANCHEZ, L. B.; LIBERMAN, M. P. Coleção Fazendo e Aprendendo - Matemática 3º 
ano. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. 
 
SEBRAE Inventário da Oferta Turística do Município de Fundão / 2005. Disponível em: 
<http://www.es-acao.org.br/midias/pdf/1248.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 
 
TABOADA, R.; LEITE, A. Aprendendo juntos – Matemática. 4º ANO. 3. ed. Edições SM, 
2011. 
 
TABOADA, R.; LEITE, A. Aprendendo juntos – Matemática. 5º ANO. 3. ed. Edições SM, 

2011.   

 


